Nagios XI – Soluções de Monitorização
O Nagios é uma solução líder de mercado na área da monitorização e alarmística,
desenvolvido pela software house Norte Americana com o mesmo nome.
O Nagios XI é uma solução comercializada pela Netflow – Desenvolvimento de Sistemas
de Informação, com o objectivo de dotar os administradores de sistemas informáticos de uma
ferramenta capaz de monitorizar diversificados serviços e sistemas em ambientes heterogéneos.
A adaptabilidade da solução à realidade de cada organização, a simplicidade de utilização
e configuração, a modularização das funcionalidades, fazem do Nagios XI uma preciosa ajuda na
gestão de sistemas de informação.

Nagios XI – Funcionamento


Monitorização
de
Infraestruturas:
os
utilizadores
podem configurar o Nagios XI
para monitorizar componentes e
processos críticos da sua infraestrutura.
Permite
uma
monitorização abrangente de
componentes
dos
sistemas,
processos, aplicações e infraestruturas de rede através de
uma configuração simples e fácil
de
utilizar.
Possibilita
a
configuração de centenas de
addons pré desenhados;



Detecção de Anomalias e Falhas: detecção rápida de falhas nas infra-estruturas. Envio
de alertas de segurança sempre que são detectadas anomalias na integridade de
componentes e processos críticos, permitindo tempos de resposta rápidos. O Nagios XI
aponta a causa das falhas promovendo a diminuição do tempo de resposta na resolução
da mesma;



Alerta de Falhas: são enviados alertas para uma lista de utilizadores predefinidos via SMS
ou E-mail, fornecendo informações sobre as falhas, de modo a que estas possam ser
corrigidas imediatamente



Reconhecimento de Problemas: os utilizadores podem detectar os problemas de uma
forma simples através de sinalética visível na interface Web do Nagios XI;



Escalonamento de Alertas: equipas técnicas e outros funcionários da empresa são
notificados aquando da falha de algum equipamento ou serviço, garantindo-se o eficiente
escalonamento dos problemas;



Histórico de Relatórios: os relatórios fornecem um registo histórico de falhas, eventos,
alertas de notificação e resposta para análise posterior. A disponibilidade destes relatórios
ajudam a verificar o cumprimento dos SLA’s (Service License Agreement) estabelecidos
com empresas fornecedoras de serviços.



Planeamento de Manutenção: os gráficos de planeamento de capacidades e tendências
juntamente com os relatórios permitem à Administração identificar os melhoramentos
necessários nas infra-estruturas antes da ocorrência de novas falhas;



Inactividade Programada: os utilizadores podem agendar uma Inactividade do sistema de
monitorização para evitar alertas durante operações de correcção e manutenção .

Nagios XI – Funcionalidades
O Nagios XI engloba diversas funcionalidades, incluindo:


Web interface simples e versátil: a interface
gráfica do Nagios permite customização do
layout, e preferências por utilizador, dando assim
à sua equipa flexibilidade para gerirem a infraestrutura a monitorizar;



Gráficos de Planeamento de Performance e
Capacidade: são gerados gráficos com
informações de tendências e capacidades da sua
infra-estrutura de uma forma automática quando
configura o Nagios, possibilitando o planeamento
de actualizações antes que os seus sistemas
fiquem desactualizados;



Dashboards: os Dashboards providenciam
acesso rápido às informações de monitorização e
dados de terceiros. Os Dashlets permitem aos
utilizadores costumizarem o seu Dashboard com
os dados que considerarem mais importantes;



Vistas: permitem aos utilizadores rápido acesso às informações consideradas mais
importantes. Disponibilização das vistas no ecrã para assegurar que os técnicos recebem
informação crítica necessária com um simples olhar no monitor.



Configuração através de Interface Web: a configuração através da interface Web
permite aos administradores alterarem as configurações de monitorização e implementar
as definições de sistema de forma simples e eficaz.



Assistentes de Configuração: os assistentes de
configuração guiam os administradores através
dos processos de monitorização de novos
dispositivos, serviços e aplicações tudo sem
necessitarem
de
compreender
conceitos
complexos de monitorização ou modificarem
manualmente os ficheiros de configuração.



Gestor de Configuração Avançada: uma
interface Web de configuração avançada para o
Core do Nagios permite ao administrador o
controlo completo sobre a configuração do motor de
monitorização. As capacidades de importação
permitem a migração dos arquivos de configuração
do Core do Nagios.



Gestão Avançada de Utilizadores: simplifica
a gestão do sistema permitindo fácil gestão
das contas de utilizador. Após a criação de
nova contas, os utilizadores recebem
automaticamente um e-mail com as suas
credenciais de autenticação.

 Preferências de Notificação por Utilizador: os utilizadores
podem gerir como preferem receber as notificações, a razão
da notificação e qual o tipo de informação que as
notificações devem conter.



Arquitectura extensível: desenvolvido a partir de fontes OpenSource nascidas e
desenvolvidas pela comunidade académica, as capacidades do Nagios podem ser
facilmente estendidos para atender às necessidades da sua empresa. Disponibilizamos
centenas de versões específicas para diferentes áreas de negócio e finalidades e scripts
de monitorização para estender as funcionalidades do Nagios.

