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Gestão de Rede Entuity
Entuity é uma solução de gerenciamento de rede única projetada para as organizações mais exigentes.
Ao adotar a visão digital global, o Entuity fornece análise de rede digital para as empresas em constante
mudança do mundo atual. Dados de rede em tempo real para tomar decisões melhores, e recursos para otimizar
os ativos de rede que fornecem de forma profissional um desempenho de serviço ininterrupto e de alta
qualidade. Tudo isso possibilita que as empresas forneçam suporte às tecnologias mais recentes para seus
integrantes, ajudando-os a se manter competitivos.

Acelere sua
Transformação Digital
Possibilita o compartilhamento de
informações entre departamentos
para melhorar a tomada de
decisões.
Oferece suporte para as novas
tecnologias híbridas e de nuvem.
Para os locais de trabalho digitais
atuais, o Entuity garante serviços
sempre disponíveis para aumentar a
satisfação do usuário final e fazer
uma implantação rápida de
recursos.
Gerencia serviços empresarias de
várias formas, otimizando o
desempenho e os ativos de red.

Destaques
do Produto

Gestão de Rede
Unificada

Automatiza a descoberta, topologia,
eventos, relatórios, causa do
problema, etc.
Expansão fácil e sem
Arquitetura
associada
expansão perfeita.

limites.
para

Oferece suporte para multilocação,
incluindo
sobreposição
de
endereços IP gerenciados pelo
mesmo servidor.
Integração com BMC, Dell, Oracle
Enterprise Manager, HP, IBM.
Fornece os melhores relatórios já
prontos do setor. Incluindo
relatórios de negócios, relatórios
CIO e mais.

Entuity é uma verdadeira solução de
gerenciamento de rede de classe
empresarial
unificada
para
gerenciamento
de
redes
heterogêneas atuais que mudam
rapidamente.
Não existe a necessidade de integrar
as várias funções ou reintegrá-las
em uma atualização. Todas as
partes, incluindo um banco de
dados integrado, trabalham juntas e
vêm prontas para uso. Isso torna o
Entuity fácil de instalar, personalizar,
operar e manter, além de diminuir o
custo total de propriedade para
uma fração do custo de outros
produtos de gerenciamento de
rede.

O Entuity inclui tudo que você
precisa para gerenciar sua rede com
facilidade
e
com
eficiência
operacional em momentos de pico,
incluindo:
Descoberta e inventário
automáticos
Monitoração do percurso com o
aplicativo SurePath
Topologia em tempo real
Gestão de eventos
Análise da causa do problema
Gestão e monitoração da
configuração
Aumento contínuo e infinito
Desempenho elemental
Fluxo de aplicação integrada
Relatórios/painéis personalizáveis
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As soluções da Entuity possibilitam ao profissional de rede:
Estar no controle quanto às falhas e dados de
desempenho em tempo real
Criar painéis personalizados que reflitam os requisitos
departamentais ou empresariais
Identificar comportamentos anômalos
Diferenciar rapidamente entre um problema e os seus
efeitos secundários
Construir mapas de solução de problemas em torno
de um serviço problemático ou determinado
dispositivo
Entender quais os componentes da infraestrutura
estão subutilizados ou sobrecarregados
Conhecer todos os ativos conectados.

Versatilidade incomum - a integração com líderes do setor agrega mais valor
O Entuity pode ser facilmente integrado aos líderes do setor como Oracle, BMC Software, VMware, Dell, ServiceNow, IBM e
HP para fornecer uma maneira uniforme de compartilhar dados de infraestrutura de rede com monitoramento de
aplicativos para uma plataforma de grande alcance.

Os módulos integrados do Entuity fornecem funcionalidade especializada
O Entuity contém módulos que fornecem capacidades de gestão específicas: SurePath Application Path Management, IBM
BladeCenters, QoS, MPLS, Firewalls, Cisco Unified Communications Manager, Cisco IPSLA, Wireless, High Availability,
Routing Protocols e Gateways VPN.

Gestão de redes para hoje e amanhã
Representando uma alternativa sólida para várias ferramentas de rede diferentes e soluções de plataformas caras, o Entuity
é conhecido por seu curto período de treinamento e facilidade de gerenciamento e administração. Ele se adapta à forma
como você deseja gerenciar seu ambiente e está pronto para ser utilizado em algumas horas.

Entuity, a solução “all-in-one” para uma rede sempre disponível.

Sobre a Entuity

José Rubens Spada Jr.
Diretor de Vendas

Para mais informações, entre em contato:

Antonio Eduardo Bruno
Regional Sul/Sudeste
(+5511) 99106.3247 | 98155.0555
antonio.bruno@entercompany.com.br

Rodrigo Andrade
Regional Centro-Oeste/Nordeste
(+5561) 3348.9977 | (+5561) 99204.3325
rodrigo.andrade@entercompany.com.br

Adquirida pela Park Place Technologies, líder global em manutenção terceirizada na área de hardware de centrais de dados, a Entuity há mais de 20 anos dedica-se ao monitoramento
de desempenho de rede para garantir o fornecimento ininterrupto de serviços, oferecendo às organizações a análise necessária para manter o funcionamento da rede e a visibilidade
de problemas antes que estes impactem os serviços da empresa. Segundo a Park Place Technologies, a Entuity é o complemento perfeito devido ao fato de as duas organizações
centrarem-se no cliente, apresentarem compromisso profundo com os funcionários e concentrarem-se intensamente na otimização do tempo produtivo e dos resultados de
qualidade.
As soluções da Entuity possibilitam ao profissional de rede estar no controle quanto às falhas e dados de desempenho em tempo real; criar painéis personalizados que reflitam os
requisitos departamentais ou empresariais; identificar comportamentos anômalos; diferenciar rapidamente entre um problema e os seus efeitos secundários; construir mapas de
solução de problemas em torno de um serviço problemático ou determinado dispositivo; entender quais os componentes da infraestrutura estão subutilizados ou sobrecarregados;
além de conhecer todos os ativos conectados.

Sobre a Entercompany Systems
A Entercompany Systems tem a missão de oferecer ao mercado soluções que entregam alta disponibilidade, desempenho, integração e segurança para o negócio, otimizando o
uso de recursos humanos e tecnológicos, além de agregar consultoria, implantação e suporte técnico, assegurando o retorno dos investimentos realizados. Em nossos projetos
buscamos a transparência e a excelência máxima, seja por meio de nossa equipe própria de profissionais altamente qualificados nas diversas plataformas tecnológicas disponíveis
no mercado, seja pelo acesso direto que temos junto aos laboratórios internacionais das empresas que representamos no Brasil, o que agiliza o suporte e maximiza resultados.
22 anos de experiência com Governança atualizada e provendo soluções em Transformação Digital, Áreas de Negócio e TI, nos capacita a levar ao cliente parcerias sólidas e líderes
de mercado como BMC, BeyondTrust, Entuity, OREV, One Identity, Quest e Snow, fornecendo soluções em software, expertise, capacitação, experiência e as melhores práticas de
mercado utilizadas por nosso corpo técnico.
Dentre as soluções, destacam-se a Automação de Workload [Control-M], Soluções para Ambientes Mainframe; Suporte Remoto, Gestão de Privilégio e Acesso Seguro;
Gerenciamento de Redes; Segurança, Auditoria e Compliance; Endpoints e Governança de Identidade [IGA]; e Gerenciamento de Ativos e Licenças de Software [SAM].
Visite-nos em www.entercompany.com.br e conheça nosso portfólio de soluções e serviços. Nós podemos ajudá-lo a transformar e a gerar mais valor ao seu negócio.
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