
TARGETES DE XARXA ETHERNET/SNMP
Tancament ordenat de servidors

Davant qualsevol problema elèctric -tall de subministrament, 
pic de tensió o baixada de línia- la principal funció d’un Sistema 
d’Alimentació Ininterrompuda (SAI/UPS) és protegir les càrregues 
connectades i continuar alimentant la nostra xarxa informàtica, des 
de les bateries o regulant la tensió de subministrament.

Per saber en tot moment si el SAI està funcionant correctament, 
és molt important el seu monitoratge, per conèixer el seu correcte 
funcionament i/o gestionar el tancament complet i ordenat de la 
nostra xarxa informàtica. Per això cal instal·lar una targeta de Xarxa 
Ethernet al SAI, de manera que pugui gestionar de forma autònoma 
les diferents funcionalitats que necessiti la nostra xarxa informàtica. 

Salicru disposa d’un complet ventall de targetes de xarxa 
Ethernet/SNMP amb diferents funcionalitats per complementar les 
necessitats dels nostres clients.

Targetes de xarxa Ethernet/SNMP: Els millors comple-
ments per protegir la seva xarxa informàtica

Les funcionalitats que incorporen aquestes targetes podran 
satisfer les necessitats més exigents dels administradors de les 
TI. Són ràpidament configurables, cosa que facilita el seu treball, 
disposen de nombroses opcions de monitoratge i personalització 
d’esdeveniments, completes opcions d’apagada ordenada/encesa 
(wake on lan) del nostre parc de servidors físics o virtuals, passarel·la 
SNMP (v2,v3) i MODBUS (tcp), ús de SSL mitjançant certificats 
digitals propis del client i protocol BACnet per l’automatització 
d’edificis.

Opcionalment permet la connexió i gestió de sondes de temperatura 
/ humitat, enviament d’SMS mitjançant mòdem GSM i gestió de 
contactes lliures de potencial.

Es tracta d’una targeta de baix cost que permet un monitoratge 
bàsic local en forma de taula, l’enviament automàtic de correus 
electrònics no personalitzables i una gestió d’esdeveniments 
estàtica i recomanada per a la seva gestió a partir de software de 
tercers per SNMP (Nagios, Zabbix, Pandora, Prtg, OpenView, Tivoli, 
etc.).

Adaptador Ethernet/SNMP WEB Adapter Adaptador Ethernet “bàsic” / 
SNMP WEB Adapter



RCCMD: Aplicació de shutdown remot UNMS II: Gestió dels SAI Salicru sense límits

DESCRIPCIÓ ADAPTADOR ETHERNET  
/ SNMP WEB ADAPTER

ADAPTADOR ETHERNET BÁSICO 
 / SNMP WEB ADAPTER

Compatible amb totes les sèries amb SLOT de Salicru Sí No

Assistent de fàcil configuració Sí No

Visualització de dades Gràfic, esquema de blocs Taula
Apagada ordenada de servidors Sí, mitjançant esdeveniments, per a la majo-

ria de sistemes operatius físics/virtuals.
Bàsic per a Windows / Linux

Configuració SMTP Configurable, permet encriptació, personalit-
zació de ports

Estàndard

Enviament d'alertes per correu electrònic Automàtic i/o personalitzant quines alertes 
s'envien i en quin moment

Automàtic, no personalitzable

Esdeveniments personalitzables segons valors/mesures SAI Sí No

Compatibilitat SNMP SNMP V2 i V3 SNMP V2
Històrics d'esdeveniments i mesures Personalitzable, visualització de text i gràfica, 

permet exportar a Excel
Esdeveniments i mesures en taula

Protocol MODBUS TCP i RS232 No

Protocol BACnet Sí No

Seguretat d'accés Mitjançant inici de sessió i contrasenya, No

Programació d’accions calendaritzades Sí Sí

Opció de mòdem SMS Sí No

Opció relés gestionables Sí No

Opció de sonda de temperatura/humitat Sí No

Software agent per a la majoria de sistemes operatius físics/virtuals. 
Les diferents accions (shutdown, missatge, acció) les executen 
seqüències personalitzables quan reben l’ordre des de l’adaptador 
Ethernet/SNMP WEB Adapter. Compatible amb la majoria de 
sistemes operatius, fins i tot sistemes virtualitzats (vmware, citrix 
i hyperv). 

Software llicenciat per servidor físic a gestionar, cada adaptador 
inclou una llicència i per a més servidors cal adquirir llicències 
addicionals. Disposa de l’opció segura mitjançant SSL.

Software per al monitoratge centralitzat d’un ampli parc de SAIs 
instal·lats a la nostra empresa. L’UNMS II s’instal·la com un 
servei WEB per facilitar el monitoratge i la gestió. L’UNMS II és 
un software escalable que disposa de diferents nivells de llicència 
segons els equips que cal monitoritzar, des del nivell bàsic i gratuït, 
de 9 SAIs, fins a instal·lacions de més de 2.500 SAIs.
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