
User Device Tracker

O que você faz quando precisa encontrar um 
dispositivo em sua rede e tudo o que tem é um 
endereço IP? O gerenciamento de switches e 
portas pode ser uma corrida contra o relógio 
quando você está tentando encontrar um 
dispositivo perdido ou ilegal antes que ele se 
desconecte da sua rede. Com o SolarWinds 
User Device Tracker (UDT), é fácil encontrar 
imediatamente um dispositivo e recuperar o 
nome de switch, porta, descrição da porta, 
VLAN e outras informações. Basta pesquisar 

por endereço IP, nome de host ou endereço MAC, e o User Device Tracker rapidamente 
encontra a localização atual do dispositivo. Se o dispositivo não estiver conectado à 
rede no momento, dados históricos mostram a última localização conhecida. Você pode 
configurar alertas para notificá-lo quando determinados dispositivos se conectam, para 
que você possa estar lá esperando. É como ter o seu próprio perdigueiro farejador de rede.

O SolarWinds User Device Tracker oferece os mesmos recursos de rastreamento de 
dispositivos de um caro equipamento de rastreamento de porta de switch a um preço 
que não fará seu CFO ficar olhando onde você não quer que ele esteja. Não há razão 
para gastar um monte de dinheiro em um equipamento caro quando você pode usar o 
SolarWinds User Device Tracker para encontrar rapidamente dispositivos perdidos ou 
ilegais, criar uma lista de alerta de dispositivos e até rastrear capacidade de switch.

Destaques do SolarWinds UDT
• Busque por endereço IP, Nome de Host ou endereço MAC para rastrear a 

localização atual de um dispositivo 

• Localize dispositivos ilegais rápida e facilmente

• Encontre portas de rede disponíveis

• Responda a ameaças e eventos de rede à velocidade da luz

• Esteja atento à conexão de um endereço MAC ou nome de host específico

• Descubra onde um dispositivo esteve na rede no passado

• Saiba a última localização conhecida de um dispositivo desconectado

• Descubra switches operando quase na capacidade máxima

• Exiba capacidades de switch para justificar a compra de novos equipamentos

• Exiba portas individuais por switch, recuperando portas não utilizadas

Os Dispositivos não Podem se Esconder Quando o 
SolarWinds User Device está à Caça!  

Por que pagar por um 

equipamento caro de 

rastreamento de porta de switch 

quando o nosso software de 

rastreamento de dispositivos 

pode resolver os seus problemas, 

de forma rápida e econômica!
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Recursos do SolarWinds User Device Tracker
Facilidade no Rastreamento de Dispositivos
O SolarWinds User Device Tracker torna fácil e automático o rastreamento de dispositivos. Já se foi o 

tempo de tentar encontrar manualmente um dispositivo que se tornou uma ameaça à segurança. Você 

pode encontrar instantaneamente o nome do switch, porta, descrição de porta ou VLAN do dispositivo, 

executando uma pesquisa rápida por endereço MAC, IP ou nome de host. Se o dispositivo não estiver mais 

conectado, não tem problema! O SolarWinds User Device Tracker mostra até resultados históricos, assim, 

descobrir a localização passada de um dispositivo é facílimo!

Monitor de Switch  
O recurso de monitoramento de switch do SolarWinds User Device Tracker torna fácil observar o status 

dos switches com um único clique do mouse. Organize os switches em uma exibição prática em árvore, 

por fabricante, localização, status e muitos outros parâmetros. Depois, basta clicar em um switch da 

árvore para ver imediatamente todas as portas. Uma luz verde permite saber se a porta está em uso, 

e passar o mouse pela porta dá acesso fácil ao status, VLAN, número de dispositivos conectados, etc.

Lista de Alerta de Dispositivos 
Você está à caça de um dispositivo perdido ou suspeito? Uma lista de alerta de dispositivos criada com o 

SolarWinds User Device Tracker o ajuda a ficar de olho em dispositivos específicos. Basta pesquisar um 

dispositivo por endereço MAC, endereço IP ou nome de host e adicioná-lo à lista de alerta. Durante as 

varreduras da rede, o SolarWinds User Device Tracker procura o dispositivo e alerta-o da próxima vez que 

ele for visto na rede. 

Monitoramento de Portas de Switch 
Onde estão os seus dispositivos e como está o seu desempenho? Usando o recurso de monitoramento de 

portas de switch do SolarWinds User Device Tracker, você pode identificar rapidamente equipamentos que 

não estejam funcionando ou que estejam quase em sua capacidade máxima. Você pode exibir switches 

por portas utilizadas, carga de CPU, memória utilizada, etc., para tornar o monitoramento das portas de 

switches indolor e o balanceamento de carga uma facilidade. Precisa de monitoramento de portas de 

switches para escritórios satélites? Sem problema. A localização do switch não faz diferença — tudo é 

administrado a partir de um único painel de vidro.

Detecção de rede  
Manter uma lista de switches e dispositivos de rede em tempo real não é uma tarefa fácil quando você está 

gerenciando ma rede que muda dinamicamente. É difícil controlar o número crescente de dispositivos de 

rede. É por isso que projetamos recursos de detecção no SolarWinds User Device Tracker para detectar 

automaticamente novos dispositivos que são adicionados à sua rede. O SolarWinds UDT inicia varreduras 

de rede automatizadas que produzem listas completas de switches/portas, economizando tempo através 

da eliminação de entradas manuais no banco de dados.

Rastreamento de Portas  
Recursos de rastreamento do SolarWinds User Device Tracker permitem que você veja detalhes sobre 

portas e o histórico dos dispositivos anexados com um simples clique! Os detalhes incluem nome de porta, 

número, VLAN e duplex, além de um histórico completo dos dispositivos que foram conectadas à porta. 

Deseja ver se outros dispositivos foram conectados a essa porta e há quando tempo o dispositivo atual está 

lá? Com os recursos de rastreamento de porta do UDT, você obtém todas estas informações e mais! 

Interface LUCID 
A maioria dos fornecedores de software afirma que seu software é fácil de usar. Mas a SolarWinds está 

levando “fácil de usar” a um novo patamar com a Interface LUCID™. Com base nos comentários de milhares de 

engenheiros como você, identificamos e implementamos cinco atributos críticos de interface que simplificam 

a solução de problemas de rede e criamos uma interface de Web que é Lógica, Fácil de Usar, Personalizável, 

Interativa e Detalhável. A interface LUCID permite gerenciar por exceção, personalizar e exibir dados em 

gráficos, tabelas e mapas e listas de "10 mais", além de receber notificação instantânea quando dispositivos 

são adicionados ou removidos da rede.
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Hardware requisitos mínimos
CPU Processador dual, 3,0 GHz

Memória 3 GB

Disco rígido 20 GB

Software requisitos mínimos
Sistema operacional Windows‰ 2003 e 2008 Server (32 bits ou 64 bits) incluindo R2, com 

IIS instalado, executado no modo de 32 bits

Navegador da Web Versão 3.5 ou posterior

Outros SQL Server® 2005 SP1 Express, Standard, Enterprise SQL Server 2008 
Express, Standard ou Enterprise, ou SQL Server 2008 R2

Sobre a SolarWinds
A SolarWinds é uma empresa de software de gerenciamento de TI que faz softwares potentes, acessíveis e 

fáceis de usar. A SolarWinds tem mais de 95.000 clientes em todo o mundo e um site de comunidade ativo, 

o thwack.com, com mais de 60.000 profissionais de TI. A SolarWinds oferece versões de teste gratuitas 

de seus produtos, que podem ser obtidas por download a partir do solarwinds.com e, na maioria dos casos, 

podem ser instaladas e executadas em menos de uma hora.


