FICHA DE DADOS

Web Performance Monitor

Solucione rapidamente problemas de desempenho de sites internos,
sites voltados para o cliente e aplicativos baseado na Web

Baixe uma avaliação gratuita do
produto e comece a monitorar seus
sites em minutos.

O SolarWinds Web Performance Monitor monitora a experiência do usuário e testa as
transações de sites internos e externos e aplicativos baseados na Web – em qualquer
local. Você pode identificar rapidamente elementos que apresentam lentidão ou falhas e
solucionar os problemas até a infraestrutura de suporte, do servidor da Web e do banco de
dados até o hardware de armazenamento.

TESTE GRÁTIS
Versão completa por
30 dias

VISÃO GERAL DO WEB PERFORMANCE MONITOR
•

Seja informado caso os clientes não consigam acessar seu site ou aplicativo Web ou
estejam desistindo do acesso porque está lento demais.

•

Monitore o desempenho de aplicativos SaaS ou serviços Web para obter soluções internas
e externas.

•
•
•

Veja o desempenho dos sites e da infraestrutura em um único lugar.
Monitore a experiência do usuário de vários locais de acesso.
Receba alertas automaticamente com limites configuráveis em cada etapa de uma
transação.

RECURSOS
Monitoramento de aplicativos Web internos, baseados em SaaS e voltados para o cliente
Monitore com facilidade aplicativos Web, como CRM, cadeia de suprimentos, central de
ajuda etc. Como o Web Performance Monitor é instalado no firewall, você pode monitorar
recursos internos com segurança.
Gravador de transações fácil de usar
Capture, com rapidez e facilidade, dados de interação dos usuários do seu site ou aplicativo
Web usando nosso gravador intuitivo, sem precisar criar nenhum script.
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Painel de gerenciamento de pilha de aplicativos
Quando usado com produtos, como o SolarWinds Server & Application Monitor, você
pode associar a relação entre uma página ou uma transação aos respectivos servidores
de suporte, bancos de dados, infraestruturas virtuais e recursos de armazenamento. Isso
permite que você veja os componentes subjacentes e os status correspondentes.
Desempenho de aplicativo baseado na Web
Com o software de monitoramento de sites da SolarWinds, é possível identificar rapidamente
se os serviços Web estão causando lentidão na experiência do usuário em seus aplicativos
de terceiros.
Métricas detalhadas de tempo de carregamento
Os gráficos de TCP em cascata identificam rapidamente quais elementos da página
demoram mais para serem carregados. Você pode monitorar tanto o desempenho geral
quanto elementos específicos do site, como HTML, CSS e JavaScript, e ser notificado de
transações incompletas ou lentas.
Monitore transações de vários locais
Com o Web Performance Monitor, você poderá monitorar transações onde quiser, até em
locais dentro do firewall ou em instâncias do Amazon EC2.
Emissão de alertas/notificações de transações
Defina alertas e limites de tempo personalizados para etapas individuais e transações
inteiras. Seja notificado automaticamente caso ocorra falha em alguma transação.
Criação de relatórios de desempenho de sites e aplicativos Web
Os relatórios baseados na Web facilitam a geração rápida de relatórios sobre a velocidade
de carregamento das páginas, a integridade das transações e a disponibilidade de sites ao
longo do tempo.

REQUISITOS DE SISTEMA
HARDWARE

REQUISITOS MÍNIMOS

CPU

Processador quad-core ou superior

Memória

6 GB

Disco rígido

20 GB (mínimo)

SOFTWARE

REQUISITOS MÍNIMOS

Sistema
operacional

Windows Server 2016 ou posterior

Banco de dados

No local
O SolarWinds é compatível com as versões Express, Standard e Enterprise dos
seguintes produtos:
• SQL Server 2014, 2014 SP1, 2014 SP2
• SQL Server 2016, 2016 SP1
• SQL Server 2017 (inclusive instalações no Linux)
• SQL Server 2019
Nuvem
Amazon RDS
Banco de dados Azure SQL, instância gerenciada

OBSERVAÇÃO: Os requisitos mínimos de servidor listados foram baseados na configuração padrão. O aumento excessivo da taxa de
sondagem ou da taxa de coleta de estatísticas pode resultar em carga adicional no servidor, o que pode exigir uma CPU maior ou mais
memória.
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EXPERIMENTE NOSSO PRODUTO ANTES DE COMPRÁ-LO.
BAIXE UMA AVALIAÇÃO GRATUITA.
Comprove você mesmo. Na SolarWinds, acreditamos que você deve testar nosso software
antes de comprá-lo. Por isso, oferecemos avaliações gratuitas com total funcionalidade do
produto. Os produtos podem ser baixados no site da SolarWinds e executados em ambientes
IaaS locais ou implantados no Microsoft Azure pelo Azure Marketplace.

SOBRE A SOLARWINDS
A SolarWinds (NYSE:SWI) é líder no fornecimento de softwares avançados e financeiramente
acessíveis para o gerenciamento de infraestrutura de TI. Nossos produtos oferecem a
organizações do mundo inteiro, independentemente do setor, do porte ou da complexidade
da infraestrutura de TI, a capacidade de monitorar e gerenciar o desempenho dos ambientes
de TI, estejam eles no local, na nuvem ou em ambientes híbridos. Estamos continuamente
envolvidos com todos os perfis de profissionais de tecnologia (profissionais de operações de
TI, profissionais de DevOps e provedores de serviços gerenciados ou MSPs) para entender
os desafios que eles enfrentam para manter infraestruturas de TI de alto desempenho e alta
disponibilidade. Os insights obtidos desse trabalho conjunto, em plataformas como nossa
comunidade online THWACK, permitem o desenvolvimento de produtos que solucionam
desafios bem comuns do gerenciamento de TI, da maneira que os profissionais de tecnologia
desejam. O foco no usuário e o compromisso com a excelência no gerenciamento de
desempenho da TI híbrida de ponta a ponta elevaram a SolarWinds ao posto de líder mundial
em programas de software de gerenciamento de rede e soluções para MSPs. Para saber
mais, acesse www.solarwinds.com.

TESTE GRÁTIS
Versão completa por
30 dias

Para obter mais informações, entre em contato com a SolarWinds pelo telefone +1-866-530-8100 ou pelo
e-mail vendasbrasil@solarwinds.com. Para encontrar um revendedor internacional próximo a você, acesse
http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx
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