KA R TA PR O D U K T U

Oprogramowanie
monitorujàce PowerSoft Plus
PowerSoft Plus jest aplikacjà do zarzàdzania

pieczenia komputera. Integruje on w sobie

zasilaczami awaryjnymi firmy EVER. Zasilacz

tak˝e mened˝era sieciowego do zarzàdzania

awaryjny musi byç wyposa˝ony w stosowny

stacjami roboczymi wyposa˝onymi w Klien-

interfejs do komunikacji z komputerem. Obec-

ta sieciowego. Rdzeƒ aplikacji jest us∏ugà

na wersja oprogramowania jest przystosowa-

systemowà uruchamianà w trakcie startu

na do obs∏ugi wielu ró˝nych typów zasilaczy

systemu jeszcze przed procedurà logowania

awaryjnych firmy EVER bez wzgl´du na ich

u˝ytkownika. Wszystkie pozosta∏e aplikacje

interfejs. Zosta∏o to osiàgni´te poprzez zasto-

„interfejsu u˝ytkownika” porozumiewajà si´

sowanie ró˝nych sterowników oraz jednego

z rdzeniem w celu wymiany informacji.

uniwersalnego interfejsu u˝ytkownika.
Zasada dzia∏ania
Oprogramowanie sk∏ada si´ z kilku komponentów, z których g∏ówny to rdzeƒ aplikacji
realizujàcy funkcje monitorowania oraz zabez-
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Oprogramowanie
monitorujàce PowerSoft Plus
Lista g∏ównych funkcji oprogramowania:

5. Zmiana dost´pnych parametrów pracy zasilacza.

1. Sta∏e monitorowanie pod∏àczonego zasilacza awaryjnego.

6. WyÊwietlanie dost´pnych parametrów pracy
zasilacza na wskaênikach.

2. Analiza oraz reakcja na skonfigurowane
przez u˝ytkownika zdarzenia w kolejnoÊci

7. Dok∏adny zapis zdarzeƒ, informacji oraz

zadanej przez u˝ytkownika.

b∏´dów do dziennika zdarzeƒ.

3. Mo˝liwoÊç dowolnej konfiguracji czterech

8. Mo˝liwoÊç wysy∏ania krótkich komunikatów

reakcji na zdarzenia wykonywanych na lo-

do u˝ytkowników (za pomocà dodatkowego

kalnym komputerze:

klienta sieciowego).

a. WyÊwietlenie komunikatu
b. Zamkni´cie/hibernacja/restart systemu

Mamy nadziej´ ˝e ten produkt jak i jego

c. Uruchomienie procesu z okreÊlonymi pa-

nast´pne wersje b´dzie dla Paƒstwa przy-

rametrami
d. Wys∏anie poczty e-mail (SMTP)
4. Mo˝liwoÊç dowolnej konfiguracji trzech
reakcji na zdarzenia wykonywanych na dowolnym komputerze w sieci (za pomocà

datny oraz jego obs∏uga nie sprawi problemów. Chcemy tak˝e paƒstwa zapewniç ˝e
do∏o˝yliÊmy wszelkich staraƒ aby produkt ten
by∏ wolny od wad oraz jak najbardziej przyjazny
w u˝ytkowaniu.

dodatkowego klienta sieciowego na ka˝dej
stacji):
a. WyÊwietlenie komunikatu
b. Zamkni´cie/restart systemu
c. Uruchomienie procesu z okreÊlonymi parametrami
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