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Aegis 

A  folyamatok  fejlesztésével  javítható  az  informatikai

szolgáltatások  minősége  és  hatékonysága.  A  papíralapú

folyamatok azonban nem sarkallják a személyzetet a megszokott

gyakorlatok  megváltoztatására,  illetve  következetlen  folyamat-

végrehajtást,  megnövekedett  dokumentálási  igényeket  és

nagyobb képzési költségeket eredményeznek.

NetIQ megoldások
 Szolgáltatásfelügyelet

Termék
 NetIQ Aegis

Fontosabb termékjellemzők
 Informatikai folyamatok 
automatizálása
 Integrációs lehetőség a 
legelterjedtebb IT megoldásokkal 
(BMC, EMC, HP, Microsoft, VMware 
stb.)
 „Fogd és vidd” alapú, egyszerűen 
kezelhető munkafolyamat tervezés
 Ütemezés, valós idejű monitorozás
 Beépített korrelációs motor
 Fejlett riport készítés

Áttekintés
A NetIQ Aegis által nyújtott automatizá-
lási  képességek  révén  az  informatikai
részleg  és  a  biztonsági  szakemberek
felügyelhetik  a  költségeket,  valamint  az
emberi  mulasztások  kockázatának
csökkentésével javíthatják a szolgáltatá-
sok minőségét és biztosíthatják a megfe-
lelőséget. 
A  NetIQ  Aegis szorosan  integrálható
más  NetIQ-termékekkel,  ugyanakkor
gyártófüggetlen  is,  és  többek  között
olyan  gyártók  népszerű  eszközeihez
kínál  adaptereket,  mint  a  BMC,  a
VMware, a HP, a Microsoft vagy az EMC.
Ennek köszönhetően az egyes kategóri-
ák  legjobb  eszközeit  használhatja,
ugyanakkor  kihasználhatja  azokat  az
integrációs előnyöket, amelyek általában
csak egy adott gyártó különböző termé-
keinek  használata  esetén érhetők  el.  A
folyamatok  középpontba  helyezésével
megfelelő  szintű  integrációt  érhet  el
magas költségek,  felesleges  erőfeszíté-
sek  és  kihasználatlan  termékfunkciók
nélkül. 
Képességek 
A NetIQ Aegis szinte bármely informatikai
felügyeleti feladat vagy folyamat automati-
zálására képes. Amennyiben létezik integ-
rációs pont  a  feladatokat általában ellátó
eszközzel  vagy  parancsfájllal,  a  NetIQ
Aegis képes megfelelő időben és megfele-
lő körülmények között kiadni a parancsot
egy adott feladat végrehajtására.  Jóváha-
gyásokat  igényel,  jegyek  formájában
dokumentációt készít a műveletekről, frissí-
ti a konfigurációkezelési adatbázist, adato-
kat vagy grafikonokat gyűjt a hibaelhárítás-
hoz, az időérzékeny intervallumok lejárta-
kor eszkalálást hajt végre. 

 Önkiszolgáló humánerőforrás-kiosztás
és  -frissítés  a  gyorsabb  és  ponto-
sabb szervezeti  változások  érdeké-
ben.

 A rutinfeladatok számának csökken-
tése a rendszereseményekre (példá-
ul egy megtelt lemezre) adott előre
megtervezett válaszok által. 

 Gyorsabb  válasz  a  biztonsági
eseményekre,  például  egy
számítógépes féreg észlelése esetén a
tűzfal portjainak lezárása szükséges. 

 Házirend-megfelelőség  kivételeinek
kezelése  a  jóváhagyás-igénylés  és
-rögzítés,  valamint  a  lejárat  esetén
történő ismételt eszkalálás révén. 

 Egyenletes teljesítmény biztosítása a
karbantartási  tevékenységek
automatizálásával  (például  a
kiszolgálók  újraindítása
memóriavesztés esetén). 

 Esemény  korrelációt,  valamint  a
jegyek  automatikus  kitöltését  és
eszkalálását  is  magában  foglaló
eseménykezelés  a  megoldáshoz
szükséges  időtartam  lerövidítése
érdekében. 

 A virtuális gépek teljes élettartamára
kiterjedő  támogatás,  valamint  a
gazdagépek  vagy  pillanatképek
kiosztásának  vagy  visszavételének
összehangolása. 

 A  CMDB  automatikus  frissítése
olyan  módosításokkal,  amelyeket
például a NetIQ Change Guardian™
vagy  a  NetIQ  AppManager®
eszközök észleltek. 

 Üzleti  vagy  adatbázis-feladatok
futtatása feladatütemezéssel. 



A NetIQ Aegis segítségével automatizálhatja az informatikai rendszerek 
felügyeleti és biztonsági folyamatait a szolgáltatások minőségének 
javítása, a megfelelőség biztosítása és a költségek csökkentése érdekében.

www.netiq.hu

A NetIQ Aegis  használatával jelentősen
csökkenthető a manuálisan végrehajtan-
dó  feladatok  száma,  így  csökken  a
költség és a szolgáltatások  biztosításá-
hoz  szükséges  idő,  egységesebbé
válnak  a  folyamatok,  a  felszabaduló
munkaerő  pedig  stratégiai  szempontból
fontosabb  projekteken  dolgozhat.  A
NetIQ Aegis ráadásul folyamatok szerint
is licencelhető,  így csak az alkalmazott
automatizálási szint után kell fizetnie. Ha
növekszik  az  automatizált  folyamatok
száma,  akkor  költséghatékony  vállalati
licencre frissíthet. 
Jellemzők
A  NetIQ  Aegis architektúrája  lehetővé
teszi  a  különböző  gyártóktól  származó
informatikai felügyeleti eszközök irányítá-
sát.  A  munkafolyamatok  ütemezés
szerint automatikusan elindulnak esemé-
nyek vagy manuális indítás hatására. Az
informatikai  folyamatok  automatizálását
a  következő  NetIQ  Aegis-összetevők
együttműködése biztosítja: 
 Áthúzással használható munkafolya-

mat-tervező,  amellyel  programozási
ismeretek  nélkül  hozhatók  létre
munkafolyamatok. 

 A  tervezőbe  épített  tesztelési  és
hibakeresési képességek az értékte-
remtési  folyamat  felgyorsítása
érdekében. 

 Kétirányú  adatfolyamot  és az infor-
matikai eszközök vezérlését biztosí-
tó adapterek. 

 A  kommunikáció  közvetítésére
szolgáló  üzenetbusz,  amely  az
eltérő forrásokból  származó adatok
normalizálásával  szabványosítja  a
konfigurációs elemek elnevezését. 

 Korrelációs  alrendszer,  amely  a
bejövő  események  szűrésével
csökkenti a munkafolyamat-automa-
tizálási alrendszer által feldolgozan-
dó eseményindítók számát. 

 Munkafolyamat-automatizálási
alrendszer,  amely előre meghatáro-
zott  munkafolyamatok  alapján
dolgozza fel a folyamatokat. 

 Más  termékek  adott  szolgáltatásai-
nak  vezérlését  lehetővé  tevő
műveletek,  amelyek  a  munkafolya-
matok építőelemeiként működnek. 

 Általános  feladatok  beépített  infor-
mációit  tartalmazó  folyamatsablo-
nok, amelyek felgyorsítják a munka-
folyamatok tervezését.

 A  NetIQ  Aegis termék  használatát
lehetővé  tevő  webes  felület,  amely
az  egyes  felhasználók  igényei
szerint testre szabható. 

 Jelentéskészítő  konzol,  amely
azonosítja  a  folyamatfejlesztési
lehetőségeket,  és  az  értékteremtés
objektív mérőeszközeként szolgál. 

 Ügyféloldali  alkalmazásprogramozá-
si felületek (API-k) a webes szolgál-
tatások  integrálásához  (SOAP,
REST és JSON). 

Főbb megkülönböztető jegyek 
Az Aegis a  „NetIQ  DNA”  rendszert
használja,  amely mögött  több, mint  egy
évtizedes rendszer- és biztonságfelügye-
leti tapasztalat áll.  

 Az Aegis folyamatok szerint is licen-
celhető,  így csak az automatizálási
szint után kell fizetnie.

 Az Aegis használatához  nem
szükséges a NetIQ eszközeire válta-
nia vagy új ügynököket programokat
telepítenie.  A  szoftverrel  hatéko-
nyabban  kihasználhatja  meglévő
felügyeleti eszközeit, így javíthatja a
befektetések megtérülését. 

 A modern webes felület valós időben
jeleníti  meg a folyamatok végrehaj-
tását,  és  bármilyen  webes  kapcso-
lattal rendelkező konzolon támogatja
a többfelhasználós nézeteket. 

 A beágyazott és dedikált korrelációs
alrendszer  hatékonyan  kezeli  az
eseményindítókat,  és nagy mennyi-
ségű esemény kezelésére is képes,
így javítja a méretezhetőséget. 

 Az Aegis a  NetIQ  biztonság-  és
házirend-felügyeleti  megoldások
terén szerzett szakértelmén alapuló
védelem-  és  megfelelőségautomati-
zálást biztosít. 

 Az Aegis a NetIQ-termékekkel törté-
nő  magas  szintű  integrációnak
köszönhetően  magától  értetődő
választás  a  NetIQ-felhasználók
számára. 

Keresse meg helyi megoldásszállítóját, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a NetIQ 
magyarországi képviseleti irodájával az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

MOM Park, SAS torony

1124 Budapest, Csörsz u. 45.

Tel: +36 (1) 489-4600

Fax: +36 (1) 489-4601

info@netiq.hu

www.netiq.hu
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