HPiSyslog SoftWare

HPiSysLog là một phần mềm dạng server dùng để ghi nhận log với tốc độ cao từ tất cả các thiết bị bên trong hệ thống
mạng có hỗ trợ giao thức syslog. Từ các log thu nhận được, HPiSysLog cung cấp các phần quản trị dành cho các nhà

quản trị mạng có thể dễ dàng truy xuất, thống kê, tìm kiếm các thông tin log đã thu nhận được, từ đó giúp cho các nhà
quản trị mạng có thể có cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết về hệ thống mạng của mình.

Cac tinh năng của phần mềm HPiSyslog
Hỗ trợ giao thức syslog.
Ghi log xuống file hoặc database. Hỗ trợ các DBMS chính
như : MySQL, MS SQL, ODBC
Không giới hạn các thiết bị gửi log về server
Giao diện web, dễ dàng sử dụng và quản trị
Phân quyền người sử dụng theo tính năng
Hỗ trợ các giao thức cho phép người dùng truy cập từ xa
để lấy file log như : FTP, TFTP, SSH
Có khả năng chủ động lấy log từ các thiết bị khác qua
giao thức : SSH, FTP, TFTP.

Không hạn chế thời gian lưu trữ dữ liệu (tùy thuộc vào
dung lượng đĩa cứng của nơi lưu log). Có cảnh báo trên
giao diện người dùng khi dung lượng đĩa cứng gần đầy
Định nghĩa các cảnh báo và gửi cảnh báo cho người
dùng thông qua giao diện web hoặc email
Cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ và tối ưu dung lượng dữ
liệu lưu trữ (bằng cách nén, chia nhỏ log theo thời
gian,…)
Hệ thống báo cáo trực quan, người dùng có thể tự định
nghĩa loại báo cáo theo một số tiêu chuẩn cơ bản

Cho phép định nghĩa và tìm kiếm theo các trường bên
trong chi tiết của dữ liệu log

http://www.hpid.vn

