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SolarWinds RMM
Začněte rychle. 
Jakmile budete připraveni, můžete růst.

SolarWinds® RMM je cloudové IT řešení určené ke snadné podpoře 
a ochraně Vašich zákazníků—už od prvního dne. Lze ho rychle 
nasadit a zprovoznit, a to včetně kontrolních panelů a výstrah, 
integrovaného vzdáleného přístupu, automatizace aktualizací, 
bezpečnostních a dalších funkcí. A jakmile budete připraveni, 
RMM Vám pomůže s rozšířením Vašeho podnikání a nabídky
bez zbytečné námahy díky dalším bezpečnostním funkcím 
a rozšiřujícím službám. 

Někdy se může zdát, že MSP znamená „mnoho 
střídavých priorit.“ Mezi udržováním klientů v bezpečí 
a produktivním stavu, udržování podnikání v zisku 
a získáváním dalších zákazníků, práce nikdy nekončí 
a času je vždy nedostatek. Strávit dlouhé týdny 
(či měsíce) implementací nového řešení není jen 
nepohodlné, je to nepřijatelné.

Platforma SolarWinds RMM poskytuje snadno 
použitelný jednotný řídící panel, který je typicky nasazen 
a spuštěn v řádu minut, aby pomohl poskytnout vše, 
co potřebujete k efektivnímu zabezpečení, údržbě 
a zlepšování všech aspektů IT. 

Začněte rychle díky vestavěným monitorovacím 
šablonám a kontrolám zařízení hned po instalaci. 
Jasné řídící panely a výstrahy Vám pomohou soustředit 
se na klíčové problémy a rychle je odstranit. Snadno 
nastavte zásady správy aktualizací pro automatizaci 
procesu aktualizací, přizpůsobte aktualizace pro určitá 
zařízení, nebo ručně schvalujte či odmítejte aktualizace. 
Vytvořte si skripty pro automatizaci svých opakovaných 
úloh pomocí našeho drag-and-drop rozhraní. Navíc Vám 
funkce pro vzdálený přístup a zabezpečení pomůžou 
podporovat a chránit Vaše zákazníky již od prvního dne.

Když na to budete připraveni, můžete své podnikání 
rozšířit pomocí dodatečných bezpečnostních vrstev 
a doplňkových služeb, které rozšíří Vaši nabídku. 

Nasaďte a používejte—typicky během pár minut.

Žádné smlouvy ani minimální závazky.

Snadno použitelné řešení s minimálními 
až nulovými nároky na zaškolení.

100% cloudové řešení—nemusíte instalovat ani 
udržovat žádný software.

Monitorování všech Vašich zařízení z jednoho 
dashboardu.

Snadná automatizace rutinních a opakovaných 
úkolů—není nutná zkušenost se skriptováním.

Jednoduchá a výkonná správa aktualizací.

Integrovaný vzdálený přístup usnadňuje 
odstraňování problémů.

Rychlé přidávání nových zákazníků a zařízení.

Rychlé vyhledání problémů díky monitorování 
a přehledu aktivních problémů.

S tím, jak se Vaše služby rozšiřují, 
můžete přidávat integrované funkce.

Můžete analyzovat síťový provoz, 
a tak identifikovat překážky.

Bezplatná asistence při nasazení 
a nepřetržitá podpora.

Zlepšete své dovednosti prostřednictvím 
obchodních i technických kurzů na MSP 
Institutu—bez dodatečných nákladů.

Ponořte se do školení, komunitních fór a dalších 
možností v centru Customer Success Center 
SW MSP.
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100% cloud/SaaS model

Není zapotřebí instalovat ani udržovat software. 
Aktualizace dostáváte automaticky.

Podpora napříč platformami 

Dodávat služby na nejvyšší úrovni můžete 
uživatelům na Windows®, Mac® i Linux®.

Správa aktualizací 

Všechen svůj software můžete udržovat aktuální 
vysoce automatizovaným způsobem, 
a tak zjednodušit údržbu IT.

Automatizace a skriptování 

Vytvoříte si skripty pro automatizaci rutinních úloh 
pomocí jednoduchého drag-and-drop prostředí. 
Není třeba učit se skriptovací jazyk ani napsat 
jediný řádek kódu.

Vzdálený přístup

Rychlejší řešení tiketů díky možnosti opravit 
jakoukoli pracovní stanici či server, aniž byste 
se museli zvednout ze židle.

Reportování 

Vygenerujete si takový report, který potřebujete, 
abyste mohli dělat lepší rozhodnutí a prokázat 
hodnotu Vaší práce.

Vzdálené monitorování

Snadné monitorování pracovních stanic, serverů, 
síťových prvků a mobilních zařízení z jediného 
dashboardu.

Network Discovery  

Nová zařízení identifikujte, jakmile se připojí 
do sítě, a začněte je spravovat jediným kliknutím. 

Řízený antivirus 

Využijte antivirové řešení, které používá téměř 
dokonalou ochranu před malwarem.

Ochrana webu 

Zabraňte uživatelům v otevírání škodlivých 
webových stránek, které by mohly poškodit 
Vaši síť a zařízení.

Zálohování a obnova 

Soubory můžete zálohovat rychleji a (v případě 
havárie) obnovit celý systém, typicky v řádu minut. 

Správa mobilních zařízení 

Můžete monitorovat, udržovat a sledovat mobilní 
zařízení společnosti i ve vlastnictví uživatelů 
(BYOD).

Tiketování 

Integrujte RMM s PSA řešeními a zlepšete tak 
efektivitu spravováním tiketů ze SolarWinds RMM 
v podporovaných PSA řešeních. 

Průzkum rizik 

Snadno identifikujte citlivá, obtížně nalezitelná 
data a vypočítejte riziko narušení dat ve finanční 
hodnotě.

Bezpečnost elektronické pošty 

Pro zabezpečení e-mailu, kontinuitu a archivaci 
využijte nejlepší řešení ve své třídě. 

NetPathTM 

Monitorujte konektivitu Vašich koncových 
uživatelů ke kritickým cloudovým, lokálně 
instalovaným i hybridním aplikacím.

Správa hesel a dokumentace 

Efektivní správa šifrovaných hesel a oprávnění.
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