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PowerNetGuard – INVENTORY MANAGER SOFTWARE  
 
 
Softvér PowerNetGuard centralizuje riadenie 
UPS pomocou sieťového rozhrania (SNMP). 
Je ideálny pre manažérov dátových centier 
a pre stredne veľké až veľké siete. Pomocou 
manažérskej informačnej základne RFC 1628 
(MIB) zabezpečuje štandardné riadenie pre 
všetky UPS, ktoré sú v súlade s celosvetovým 
štandardom. 
 
Vlastnosti 

 Centralizované ovládanie vzdialeného UPS 
cez Ethernet s protokolom SNMP 

 viacúrovňové zobrazenie geografických 
oblastí, plánov stavieb, máp, atď. 

 Prístup pre viacerých používateľov s 
rôznymi úrovňami zabezpečenia 

 Kompatibilný s NetMan a RFC1628 
štandardom SNMP  

 Vytvorenie grafov vstupných a výstupných 
hodnôt a zálohovanie dát do súboru 

 Upozornenia prostredníctvom e-mailu a 
SMS 

 Operačné systémy Windows 8, 7, 2012, 2008 
a predchádzajúce verzie, Mac OS X, Linux 
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PoweShield3 – SHUTDOWN SOFTWARE  
 

Softvér PowerShield3 poskytuje efektívne a 
užívateľsky prívetivé riadenie UPS, zobrazuje 
všetky dôležité operačné informácie, ako napr. 
vstupné napätie, aplikované zaťaženie a nabíjanie 
batérie. Softvér tiež poskytuje podrobné 
informácie o poruchách a prevádzkových stavoch 
UPS. Softvér vyvinutý s architektúrou klient / 
server je ideálnym nástrojom pre riadenie 
multiplatformových sieťových systémov. 
 

Vlastnosti 
 PowerShield3 bezplatná verzia: podporuje 

jednu UPS pre operačné systémy zvýraznené 
zelenou farbou 

 PowerShield3 plná verzia: podporuje 
maximálne 32 UPS pre všetky uvedené 
operačné systémy 

 S postupným a prioritným vypínaním, softvér 
PowerShield3 zabezpečuje vypnutie všetkých 
počítačov v sieti bez dozoru, uloženie 
akýchkoľvek aktívnych prác na 
najpoužívanejších aplikáciách. Používatelia 
môžu definovať priority vypínania pre rôzne 
počítače v sieti a tiež môžu prispôsobiť postup. 

 Vďaka multiplatformnej kompatibilite, 
PowerShield3 využíva komunikačný protokol 
TCP/IP na dosiahnutie štandardizovaného 
riadenia a monitorovania v čo najširšom 
rozsahu platforiem. To umožňuje monitorovať 
počítače z rôznych operačných systémov z 
jednej konzoly, napríklad monitorovanie UNIX 
servera z počítača so systémom Windows a 
tiež pripojenie k UPS nachádzajúcich sa v 
rôznych zemepisných oblastiach pomocou 
špecializovaných sietí (intranetov) alebo 
internetu. 

 S plánovaním úloh môžu používatelia 
programu PowerShield3 naprogramovať svoje 
vlastné postupy vypínania, podrobne 
popisujúce scenáre vypínania a zapnutia, aby 
sa zvýšila bezpečnosť systému a šetrila 
energia. 

 S funkciou riadenia správ softvér PowerShield3 
neustále informuje o stave UPS a 
environmentálnych snímačov, či už lokálne 
alebo prostredníctvom sieťových správ. Tiež 
môže byť definovaný zoznam používateľov, 
ktorí by mali prijímať e-maily, faxy, hlasové 
správy a SMS správy, keď sa vyskytnú chyby 
alebo náhle poruchy sieťového napájania. 

 Integrovaný agent SNMP: PowerShield3 je 
vybavený integrovaným agentom SNMP pre 
riadenie UPS, ktorý môže posielať všetky 
požadované informácie a vytvárať trapy 

používajúce štandard RFC 1628 a 
environmentálne senzory. 

 Bezpečné, ľahko použiteľné a pripojiteľné; 
komunikácia je chránená heslom, aby sa 
zabezpečila bezpečnosť systému UPS. 
Pomocou novej funkcie vyhľadávania / 
prehliadania sa všetky UPS pripojené k 
chránenému počítaču alebo sieti LAN môžu 
zobraziť vo formáte zoznamu na 
monitorovanie. Pri absencii LAN pripojenia je 
poskytnutá podpora pre komunikáciu založenú 
na modemoch. 

 

Vyvinutý pre virtualizované systémy 
Softvér PowerShield3 umožňuje iniciovať migráciu 
virtuálnych strojov (VM) na automatickú a 
transparentnú migráciu VM počas poruchy 
napájania na chránenom zariadení pomocou UPS 
s migračnými systémami, ako sú VMware 
vMotion ™ a Microsoft Live Migration. Softvér 
PowerShield3 dokáže monitorovať a spravovať 
UPS vo vnútri alebo mimo dátového centra. Môže 
tiež merať spotrebu energie, pre výpočet účinnosti 
využitia energie (PUE), čo predstavuje štandardnú 
metriku používanú na meranie energetickej 
účinnosti dátového centra. 
 

Podporované operačné systémy 

 Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 
Server, 7, 8, na procesoroch X86, X86_64 a 
IA64  

 Microsoft Hyper-V, Microsoft SCVMM™ 

 Linux na procesoroch X86, X86_64 a IA64  

 Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6 

 Mac OS X 

 VMWare ESX, ESXi 

 Citrix® XenServer Xen® open source platformy 

 Najbežnejšie operačné systémy UNIX ako: 
IBM AIX, HP, SUN Solaris INTEL a SPARC, 
SCO Unixware a Open Server, Silicon 
Graphics IRIX, Compaq Tru64 UNIX a DEC 
UNIX, Open BSD UNIX a FreeBSD UNIX, 
NCR UNIX 

 HP OPEN VMS 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia (76-000131-01) 
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