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Mi hiszünk abban, hogy mindenki a maga
szakterületén a leghatékonyabb és

legeredményesebb. 
 

Ez a mi Szakterületünk.

Integral System Art Kft 



Miért van rá szükség?
Az IT üzemeltetés biztonságát több tényező határozza meg. Nem
kérdés, hogy a megbízható eszközök, jól tervezett rendszer,
menedzsment és monitoring eszközök, kidolgozott üzemeltetési
folyamatok mellett dokumentációra is szükség van. A dokumentáció
nem csupán szükséges, hanem alapvető fontosságú, erre kell épülnie
az összes üzemeltetési folyamatnak. Az ITIL ajánlás szerint a
konfigurációs és menedzsment adatbázis (CMDB) az alapja a
folyamatok működésének. Tapasztalataink szerint ma a legtöbb
cégnél a dokumentáció ad hoc módon készített, változó felépítésű,
tartalmú és formátumú dokumentumok összessége. Amennyiben a
rendszer üzemeltetését stabil alapokon szeretnénk tudni,
elengedhetetlen, hogy aktuális és valós adatok álljanak a
szakemberek rendelkezésére 

Egy strukturált,  
hierarchikus felépítésű,  
egységes kinézetű,  
több technológiát integráló,  
több OSI rétegben ábrázolt
adatbázis alapú grafikus
dokumentációs rendszert. 

Mit ajánlunk?

Küldetésünk, hogy elterjesszük a strukturált dokumentálás kultúráját.  
 
Kifejlesztettünk egy olyan grafikus CMDB-t, amely biztonságos alapja
az IT üzemeltetés folyamatainak, egy céleszközt, amely hatékonyan
támogatja a mindennapi munkát.

Ennek aktualizálása felderítéssel, online
adatgyűjtéssel és automatizált
feldolgozással készül, figyelembe véve
és követve az adott rendszer
szükségleteit és sajátosságait.



A mi megoldásunk...

...egy erre a célra kifejlesztett céleszköz, amely az adatokat valós tartalmuk alapján
képes kezelni és feldolgozni.  
 
A Netopgraf rendszer legfontosabb jellemzői:  

• kész adatbázis struktúra 
• grafikus megjelenítés, egységes vizualizáció 
• grafikus, felhasználóbarát kezelési felület 
• intelligens műveletek 
• hierarchikus felépítés 
• több technológia integrált kezelése 
• hálózati topológia ábrázolása L1/L2+/L3+ OSI rétegekben 
• port és interface szintű feldolgozás és ábrázolás 
• kábelhálóztat és a logikai topológiák integrált kezelése 
• adatgyűjtő robot 
• hálózat felderítés discovery protokollok és a konfiguráció értelmezése segítségével 
• automatizált feldolgozás és annak rendszeres ellenőrzése, hangolása, javítása 
• az adatok rendszer szintű értelmezése  
• a szolgáltatás része: a technológiák követése és testreszabása 

Ezek a jellemzők messze túlmutatnak egy általános vizualizációs szoftver
lehetőségein. 

Miben különbözünk?
Tapasztalataink azt mutatják, hogy egy dokumentációs szoftver, ami kizárólag automatizmusok
alapján működik, nem jelent hatékony megoldást, mivel minden rendszernek vannak sajátosságai,
esetleg egyéni adottságai, hiányosságai, ami mentén testre kell szabni az egész struktúrát, hogy azok
a bizonyos automatizmusok valóban működjenek. A technológiaváltozások követéséhez folyamatosan
fejleszteni kell a szoftvereket, ezzel lehetővé téve az újonnan felmerülő eszközök és technológiák
integrálását a már meglévő, működő rendszerbe. Az összetett rendszerek üzemeltetése speciális
szakértelmet, tudást és rengeteg erőforrást igényel, ezért gazdaságosabb részben vagy teljes
egészében outsource megoldást keresni. 
 
Az IT dokumentációs rendszerek abban különböznek egymástól, hogy mennyi erőforrás ráfordítással
lehet egy megfelelően integrált, felépítését tekintve jól átgondolt, tartalmát tekintve elegendően
részletes és pontos dokumentációt készíteni, illetve mennyire lehet a változásokat követni. Azaz,
mennyire lesz naprakész a rendszer. Ha bármelyik feltétel nem teljesül maradéktalanul, akkor az a
rendszer a gyakorlatban nem fog igazán hatékony segítséget jelenteni. 

Rugalmas szolgáltatás! 
 Ügyfeleink igényeihez igazítva

osztjuk meg az üzemeltetés
mértékét a Netopgraf szolgáltató

és a kliens között



Biztonság - proaktív hibaelhárítás; hatékonyabb ellenőrzés; megalapozott vezetői
döntések; csökken a kiszolgáltatottság a belső munkaerő és a külső szolgáltatók felé
egyaránt

Szolgáltatásszint növekedése - a hálózat felépítésének és konfigurációjának pontos
ismerete, a változások folyamatos követése jelentősen csökkenti a hibaelhárítás idejét

Gyorsabb szolgáltatáslétesítés - hatékonyabb tervezés; átkonfigurálás; projekt validálás;
rendszer átvétel

Megfelelőség - sikeres audit; kimutatások és riportok gyors készítése

Bérköltség csökkenése - hatékonyabb az együttműködés a külső és belső szakemberek
között, új munkatársak esetén rövidebb a betanulási idő

Milyen előnyökkel jár?

Számos nagyvállalati és távközlési
szolgáltatói referencia

 
Hosszútávú partnerkapcsolatok, több
éves szerződések 

 
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az
általunk kínált megoldások ügyfeleink
elvárásainak maximálisan megfeleljenek 

Több, mint 20 év tapasztalat hálózat
integrálásban és üzemeltetésben 

 
Több, mint 10 év termékfejlesztés 

 
Elkötelezett fejlesztői csapat 

Cégünkről Ügyfeleinkről


