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SolarWinds® Kiwi CatTools 

 Gerenciamento e backup de configuração de rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Kiwi CatTools é uma ferramenta de automação de rede e gerenciamento de configuração 

para dispositivos de rede que economiza tempo e reduz erros automatizando tarefas comuns, 

como backups e implantações. O Kiwi CatTools é executado na maioria dos sistemas 

operacionais Windows e é compatível com diversos dispositivos populares. Ele inclui recursos de 

programação, controle de versão, alertas e criação de relatórios que permitem a você implantar 

e fazer backup automaticamente de configurações de dispositivos de rede, receber alertas 

sobre alterações de configuração, fazer a reversão para versões anteriores e gerar relatórios 

detalhando informações de dispositivos. 
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Principais benefícios do Kiwi CatTools 

 

 Trabalhe com maior eficiência  programando atividades automáticas de backup e 

implantando alterações de configuração em vários dispositivos ao mesmo tempo. 

 Implemente o controle de alterações e reduza erros programando e alterando as 

configurações do dispositivo de rede. 

 Aumente a segurança recebendo alertas sobre alterações no seu equipamento de rede. 

 Reverta alterações de configuração rapidamente quando necessário. 

Visão geral do Kiwi CatTools 

 Gerencie várias tarefas de configuração de dispositivos independentemente do fornecedor 

 Programe backup automático de configurações de dispositivos 

 Ative a notificação de alterações para todas as alterações de configuração feitas 

 Reverta ou invoque opções de comparação para configuração de dispositivos 

 Gere relatórios sobre a configuração e informações de dispositivos 

Recursos do Kiwi CatTools 

Backup de configurações de dispositivos - programe backups automáticos de 

configurações em dispositivos como roteadores, switches, firewalls e outros dispositivos de 

rede.  

Gerenciamento e reversão de histórico de configuração - mantenha o histórico completo 

de configurações e faça a reversão rapidamente para configurações anteriores, conforme 

necessário.  

Execução de atualizações em massa - execute ou programe alterações de configuração 

simultaneamente em vários dispositivos de rede.  

Geração de relatórios - use recursos incorporados de criação de relatórios para gerar e exibir 

relatórios com detalhes sobre porta, MAC, ARP e versão.  

Suporte a dispositivos de vários fornecedores – aproveite o suporte imediato para 

dispositivos dos principais fornecedores e a inclusão contínua de novos dispositivos ao serem 

disponibilizados.  
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Notificações automáticas de alterações - configure notificações automáticas para saber 

quando uma configuração em sua rede foi alterada.  

Comparação de configurações - compare configurações entre dois dispositivos de rede ou 

compare configurações de dispositivos em execução com suas configurações de inicialização.  

 

 Requisitos do sistema 

HARDWARE REQUISITOS MÍNIMOS 

CPU 1,2 GHz 

Memória 256 MB  

Disco rígido 20 MB 

 

SOFTWARE REQUISITOS MÍNIMOS 

Sistema 

operacional 

Windows Server® 2012, Windows 8, Windows® 2008 R2, Windows 7, 

Windows Vista, Windows 2003, Pacote de Ferramentas Administrativas do 
Windows Server 2003 instalado se você estiver fazendo upgrade do 

Windows 2000 Server, Windows XP, Windows 2000 SP4 e superior. 
 

Banco de dados O banco de dados no CatTools exige o Microsoft Data Access Components 
e o Jet 4.0 Database Engine. Esses componentes poderão ser encontrados 

no site da Microsoft, se já não estiverem instalados. 
 

Experimente antes de comprar. Faça download de uma avaliação 
gratuita! 

O Kiwi CatTools permite que você faça backup e gerencie configurações de rede com facilidade 

diretamente de sua área de trabalho. Você pode programar trabalhos em lote e implementar 

alterações de configuração em massa com rapidez para seus dispositivos de rede.  

 

 

http://www.solarwinds.com/register/registrationb.aspx?program=881&c=70150000000EIXr
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Sobre a SolarWinds 

A SolarWinds (NYSE: SWI) fornece softwares de gerenciamento de TI avançados e acessíveis a clientes 

de todo o mundo, de corporações listadas na Fortune 500 até pequenas empresas. Em todas as nossas 

áreas de mercado, temos uma abordagem consistente. Nós nos concentramos exclusivamente em 

profissionais de TI e trabalhamos para eliminar a complexidade imposta por fornecedores tradicionais de 

softwares corporativos. A SolarWinds cumpre seu compromisso com simplicidade surpreendente por 

meio de produtos que são fáceis de encontrar, comprar, usar e manter, ao mesmo tempo que fornecem 

a capacidade de lidar com qualquer problema de gerenciamento de TI, em qualquer escala. Nossas 

soluções estão enraizadas na profunda conexão com nossa base de usuários, a qual interage com 

nossa comunidade on-line thwack (http://www.thwack.com/) para resolver problemas, compartilhar 

tecnologias e práticas recomendadas e participar diretamente do nosso processo de desenvolvimento de 

produtos. Saiba mais agora em http://www.solarwinds.com/. 

Saiba mais 

Para obter informações sobre o produto ou adquirir o Kiwi Cat Tools,  

visite http://www.kiwisyslog.com, ligue ou envie um e-mail: 

AMÉRICAS 
Telefone: (855) 498-4157 
E-mail: kiwisales@solarwinds.com 

EMEA  
Telefone: +353 21 5002900 
E-mail: emeasales@solarwinds.com 

APAC  
Telefone: 1 800 090 386 
E-mail: kiwisales@solarwinds.com 

LATAM 
Telefone: (512) 874-3477 
E-mail: latamsales@solarwinds.com 

 

http://www.solarwinds.com/
http://www.kiwisyslog.com/
mailto:kiwisales@solarwinds.com
mailto:kiwisales@solarwinds.com

