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SYSGuard 2001 Yazılım Özellikleri

• Kullanıcı dostu arayüz

• Kolay kurulum ve yapılandırma

• SNMP desteği

• E-Posta ile alarm bilgisi gönderme

• LCD Ekran üzerinden alarm bilgisi görüntüleme

• İki seviyeli alarmlama: Kritik Seviye ve Alarm

Donanım Özellikleri

Dahili Özellikler

• 1 adet Sıcaklık & Nem Sensörü

• 2 adet Kuru Kontak Girişi

• 1 adet Röle Çıkışı

• NO/NC bağlantı seçenekleri

• 1 adet LCD Ekran

• 1 adet Sesli İkaz

Harici Sensör ve Modüller

• SYSGuard 2010 Enerji Modülü

• Duman Dedektörü

• Manyetik Kontak (Kapı giriş çıkış algılama)

• PIR Dedektör (Hareket algılama)

Küçük ölçekli sistem odalarınız ve rack kabinetleriniz 
içinde bulunan sunucularınızın durumu, sisteminizi direkt 
olarak etkilemektedir. Sıcaklık artışının ve nem oranının 
sunucularınızın çalışma verimini büyük ölçüde 
düşürdüğünü, hatta geri dönüşü olmayan hasarlara sebep 
olabileceğini biliyor musunuz? Kabinet kapılarının ne 
zaman açılıp ne zaman kapandığından haberdar olabiliyor 
musunuz? Peki ya soğutucu fanlarınızın çalışıp 
çalışmadığını biliyor veya sadece sizin istediğiniz 
zamanlarda, ister kendiniz isterseniz otomatik olarak 
devreye sokabiliyor musunuz? Kabinetleriniz içersindeki 
sunucu veya diğer değerli ekipmanlarınızda oluşabilecek 
arızalardan dolayı ortaya çıkan dumanı hemen tespit 
edebiliyor musunuz? Her bir kabinetin enerji seviyelerini 
takip edebiliyor musunuz ve bu değerlerin herhangi birinde 
alarm oluştuğunda anında haberdar oluyor musunuz? Eğer 
rack kabinetlerinizi her zaman kontrol altında tutmak 
istiyorsanız; çözümünüz SYSGuard 2001 Rack İzleme 
sistemi olacaktır.

SYSGUARD 2001



SYSGuard Size Yardımcı Olur!

• Şirketinize ne kadar hakimsiniz?
• Sıcaklık, nem değerlerini ve su baskını riskini kontrol 
   edebiliyor musunuz?

• Pahalı ekipmanlarınızı koruyabiliyor musunuz?

• Oluşabilecek herhangi bir alarmdan anında haberdar olabilir 

   misiniz?

• Bilgi depolarınızı izleyebiliyor ve koruyabiliyor musunuz?

• Şirketiniz Green IT destekliyor mu? Beklenmedik hasarların 
   önüne geçebiliyor musunuz?

• Zaman, para ve iş gücü kaybına engel olabiliyor musunuz?

• Olası arızaları öngörebiliyor musunuz?

SYSGuard 2001, sistem odaları ve rack
kabinetlerinizdeki risk haberciniz.

SYSGuard Ortam İzleme ve Yönetim Sistemlerinin bir çözümü olan 

SYSGuard 2001, sistem odaları ve rack kabinetlerinizde 

oluşabilecek risklerden haberdar olmanızı sağlar.

İzleme: Sıcaklık, nem, duman, kapı açık/kapalı ve fan kontrollerini 

yapmanızı sağlar. Rack kabinetinizin enerji değerlerini izler.

Alarmlama: Eğer izlenen değerlerden herhangi biri, yönetici 

tarafından belirlenen maksimum-minimum değerlerini aşarsa, 

sistem alarm durumuna geçer ve tanımlı personel e-posta yoluyla 

bilgilendirilir.

Yönetim: Sıcaklık seviyesi arttığında fan otomatik olarak devreye 

sokulur.

Raporlama: Sistemdeki tüm izleme, Alarmlama ve yönetim 

fonksiyonlarının kaydedilerek, bir arşiv oluşturulur ve bu veriler 

istendiği zaman raporlanabilir.

Artık Rack Kabinetlerinde de Kontrol Elinizde

Smartpack Merkezi Yönetim Yazılımı

Exagate SmartPack Merkezi Yazılım Sistemleri birden fazla 
lokasyona konumlandırılmış, SYSGuard ortam izleme 
cihazından gelen verileri tek bir merkezde toplar. Haritalar, 
diyagramlar ve liste şeklinde izleme seçenekleriyle 
kullanıcıların rahatlıkla tüm bölgelere hakim olmasını 
sağlar. Tek merkezden yönetim izleme ve kontrol 
fonksiyonları yapılabilir. Google Earth gibi dinamik harital-
ardan yararlanılarak dünya üzerindeki çeşitli lokasyonlarda 
konumlandırılmış SYSGuard sistemleri tek bir arayüz 
üzerinden izlenir, alarmlar alınır, yönetim fonksiyonları 
gerçekleştirilir ve detaylı raporlamalar ve analiz yapılabilir.
Böylelikle dev işletmelerin senelik IT harcamaları hesapla-
yarak, servis kaliteleri kontrol edilerek ve risk yönetimi 
denetlenerek gelecek dönem alt yapı yatırımları kontrol 
altında tutulabilir.

• Sıcaklık-Nem değerlerini takip edin

• Rack kabinet fanlarınızdaki arızaları anında tespit edin

• Rack kabinet kapılarınızın açık/kapalı durumlarından haberdar olun

• Duman kaçaklarından anında haberdar olun

• Rack kabinetlerinizin enerji seviyelerini online izleyin

Tüm bu değerleri web arayüzleri üzerinden takip edin ve oluşan 

alarmları e-posta yoluyla alın.
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