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NetVision je výkonný a efektivní softwarový nástroj pro 
vizualizaci, dohled a dálkové řízení prakticky neomezené-
ho množství zařízení (EMS) a komunikační sítě libovolné 
velikosti a topologie (NMS). Systém zajišťuje optimální 
podmínky pro komunikaci s jednotlivými elementy IT infra-
struktur prostřednictvím standardizovaných SNMP-zpráv, 
podporuje různá rozhraní do dalších systémů provozovatele 
(provozní informační systém, fakturační systém, konfi gu-
rační systém..).

Komu je NetVision určen

NetVision je určen pro každého provozovatele telekomuni-
kačních sítí, nebo IT- infrastruktur. Využití systému NetVi-
sion je efektivní již od několika počítačů, serverů, aplikací 
a prvků WAN/LAN. Systém je vhodný i pro dohled techno-
logických celků, kde jsou provozovány různé typy zařízení, 
jako jsou energetické soustavy, prvky sítí, regulační a ovlá-

dací prvky technologických systémů.

Proč používat NetVision:

NetVision je univerzální a otevřený systém, který lze 
neustále přizpůsobovat potřebám uživatele. NetVision 
neustále sleduje vaše potřeby;

Netvision nemá žádné praktické kapacitní limity, může 
řídit desítky i desetitisíce zařízení, přijímat a vybavovat 
denně stovky i statisíce hlášení a alarmů. NetVision 
neustále roste s vaší infrastrukturou;

Netvision využívá pro komunikaci se všemi spravovanými 
prvky standardizovaného SNMP protokolu, který je široce 
podporován výrobci zařízení v oboru telekomunikací, 
informačních technologií, i v jiných oborech, kde se pro 
komunikaci používá internetový protokol (IP). Začlenění 
zařízení s podporou SNMP pod dálkovou správu je tak 
velmi snadné a rychlé. Pro správu zařízení bez podpory 
SNPM slouží modul „Proxy-Agent“, který zajišťuje překlad 
jakéhokoli typu zpráv do standardního formátu. Každé 
nově zavedené zařízení vaší infrastruktury může být 
dohlíženo a řízeno;







NetVision
Cesta k bezpečnému provozu 
vaší IT infrastruktury

NETVISION SOFTLINK.indd   2 11.7.2008   16:00:27



WIP LINK 2S
2xSIM

ethernet

2xdig

GSM/SMS

security power

PC, spec.
IT zařízení GSM

    Co poskytuje i minimální verze systému 

dohled nad základními servery sítě (DNS, Mail-server, 
aplikační servery, WEB server...);

dohled nad vybranými aplikacemi, běžícími na  
serverech;

monitoring provozu jednotlivých prvků sítě: routerů, 
LAN-switchů, základnových stanic WiFi, účastnických 
stanic a modemů zákazníků;

informace o kvalitě linek a vytíženosti jednotlivých 
částí sítě;

monitoring a archivace různých provozních údajů 
zařízení, modulů, portů; 

dohled a řízení sítě pomocí grafi ckého rozhraní 
z práce, z domova, z libovolného místa na světě 
s internetovým připojením. I nejnižší verze NetVision 
obsahuje licenci pro až 3 současně připojené 
plnohodnotné klienty; 

každý klient  může mít různé pracovní profi ly, které 
vymezují jeho práva a přístupy k sítí, ale i k jednotlivým 
prvkům IT infrastruktury;

okamžité informace o alarmových stavech 
dle nastavené kategorie, skupiny, důležitosti. 
Informace o vybraných kategoriích alarmů pomocí 
upozorňovacích SMS, nebo e-mailových zpráv.

















Grafi cké prostředí dává možnost vlastního designu grafi ckého 
uživatelského rozhraní systému. Řízené prvky infrastruktury 
lze grafi cky znázornit různým způsobem, dle libovolného 
pohledu a logiky (funkčně, topologicky, dispečersky...), 
s ohledem na potřeby každého uživatele systému. Každý 
pracovník vaší fi rmy může mít svůj vlastní pohled na vaši 
infrastrukturu;

Zvolená platforma umožňuje široký rozsah možností nastavení 
komunikačních módů, řídících procesů, dispečerských 
činností... Systém se pružně přizpůsobí změnám v obsahu, 
rozsahu a organizaci vaší práce;

Systém klade minimální nároky na hardware a implementační 
prostředí. Využívá volně dostupný OS Linux  a relační databázi 
PostgreSQL, která je rovněž volně dostupná (Open Source). 
Systém lze zavést s minimálními startovacími náklady, jeho 
instalace a implementace je rychlá a snadná, takže rozhodnutí 
o jeho zavedení představuje pro vaši fi rmu minimální riziko;

Systém je optimalizován tak, že neklade vysoké nároky na 
použité hardware. Pro menší aplikace postačí běžné PC, pro 
velké sítě s tisíci prvky vyhovují servery běžných parametrů. 
Zavedení systému NetVision neklade na vaši fi rmu žádné 
mimořádné nároky na vybavení;

Koncepce systému s libovolným počtem aktivních serverů 
s autonomním systémem sběru dat umožňuje dosáhnout 
při minimálních nákladech vysokého stupně spolehlivosti 
a redundance. Dokud bude funkční alespoň jeden z libovolného 
počtu serverů, vaše zařízení budou pod dohledem. 











Jak funguje systém 
NetVision

Monitorovací  systém NetVision 

pracuje na principu přenosu 

zpráv ve formátu SNMP (Simple 

Network Management Protocol) 

mezi spravovanými prvky 

a serverem NetVision, nebo 

několika servery. Obsahem 

zpráv jsou informace o stavu 

spravovaných (dohlížených) 

prvků a povely pro jejich řízení.  

V systému může pracovat 

několik serverů, které fungují 

zcela nezávisle a komunikují se 

všemi, nebo pouze s vybranými 

dohlíženými prvky, dle 

požadované logiky správy sítě. 

User Client
Web presentation interface

CRM
Billing

OSS
Inventory

SNMP or
SNMP Proxy

SUPERVISED OBJECTS
Network Elements, Technologies, Applications       

Client Support 

Core System Programs

SQL 1 and 2 Databases
Alarms&Statistics

Flat Files

User profi le 
management

Network Map
management

Port 
Management

Customer
Management

Alarm 
Management

Technical
Confi guration
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SERVER  
Operační systémy:  Linux, Solaris, Free BSD
Databáze: PostgreSQL, nebo Sybase

KLIENT (Java)
Linux, Solaris, Free BSD, 
Windows (98, 2000, XP, Vista), MacOS

WEB- Server Sun Java System Application Server

WEB - KLIENT (HTML)
standardní prohlížeč (Internet Explorer, Netscape, 
Opera, Mozilla)

Java Runtime 
Environments

JRE 1.6

Modul správy uživatelů
Tento modul je určen ke správě uživatelů a uživatelských skupin, 
defi nici jejich přístupových práv a vztahů v rámci systému. Modul 
umožňuje administraci skupin uživatelů a jejich práv a sledování 
jejich aktivit.

Modul map
Tento modul je učen ke grafi cké prezentaci dat, reprezentujících 
topologii dohlížených objektů a jejich stavu. Modul umožňuje 
vytváření map ze symbolů dohlížených zařízení, spojnic 
a doprovodných textů. Modul zajišťuje automatickou aktualizaci 
map na základě stavových změn.

Modul alarmů
Tento modul provádí zachycení, zpracování a zobrazení 
alarmových událostí, do systému přicházejících. Modul umožňuje 
třídění a selekci alarmů dle uživatelsky nastavenách fi ltrů, 
zobrazování alarmů, spouštění předdefi novaných systémů 
a procesů na základě alarmových stavů, archivaci alarmů a další 
funkce.

Konfi gurační modul
Tento modul slouží k administrativě systému NetVision. Modul 
umožňuje konfi gurování systému sběru stavových informací 
a statistických dat (vytváření profi lů sběru) a konfi gurování 
interpretace alarmů.

Reporty a analytické výstupy
NetVision obsahuje nástroje pro snadnou tvorbu analytických 
grafů, tabulek a reportů na základě volitelných parametrů (typy 
objektů a událostí, časové intervaly, výstupní hodnoty, prahové 
hodnoty...). Analytické výstupy lze prohlížet přes klientskou 
aplikaci, nebo nastavit jejich export do kancelářských, či jiných 
externích systémů.  

Podporované platformy

Server (min.): Intel/AMD, procesor 2 GHz s podporou 64-bit. instrukcí, 
2 GB RAM, 160 GB HD
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