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GIỚI THIỆU XMC  ( Extreme Management Center)

Yêu cầu xây dựng kết nối, quản trị các thiết bị nhằm

đảm bảo hoạt động hạ tầng mạng ngày càng đa dạng và

phổ biến. Vì vậy, hệ thống mạng không chỉ phải đáp

ứng các yêu cầu kết nối cơ bản mà còn phải đáp ứng các

yêu cầu cao hơn về tính ổn định, dự phòng và hoạt động

hiệu quả.

Đón đầu xu thế đó, Smartlink xin gửi tới các tổ chức

và doanh nghiệp giải pháp quản trị hệ thống XMC với

khả năng quản lý, giám sát hệ thống tự động 24/7 và

hiệu quả kinh tế.



CÁC TÍNH NĂNG CỦA XMC

XMC phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại cung cấp khả

năng :

 Tự động giám sát hạ tầng hệ thống mạng tự động 24/7

 Quản lý tích hợp có dây và không dây

 Tự động cảnh báo những sự cố mạng

 Có thể tích hợp với thiết bị đến từ những nhà cung cấp

khác nhau

 Cung cấp thông tin chi tiết để IT có thể giám sát, phân

tích, khắc phục sự cố

 Tùy chọn các module phù hợp với mục đích sử dụng : 

Control , Analytics , Management , Compliance 



CÁC TÍNH NĂNG CỦA XMC

Extreme Management

( Quản trị )

Extreme Control

( Điều khiển )

Extreme Analyst

( Phân tích )

Extreme Compliance

( Đồng bộ cấu hình )

• Tự động cập nhật cảnh

báo và sự kiện

• Quản lý phần cấu hình

các thiết bị có sẵn và các

thiêt bị bổ sung hoặc thay

thế

• Quản lý thời gian thực

• Quản trị theo kế hoạch có

sẵn

• Tự động khám phá và

xây dựng Topology

• Dựa trên việc điều khiển

từng truy cập mạng và độ

ưu tiên.

• Quá trình đánh gia linh

hoạt

• Giám sát các thiết bị 24/7

• Tự động thông báo khi có

sự cố

• Đánh giá và và điều hành

thông qua lớp ứng dụng

• Hàng nghìn thiết bị được

quản lý bằng một phần

mềm duy nhất

• Hỗ trợ bảng điều khiển,

chuẩn đoán ,khắc phục sự

cố từ xa

• Phân tích dựa vào trạng

thái thiết bị, hiệu xuất và

thông báo sự cố

• Tự động cấu hình các

mạng theo giải pháp

• Phân tích và đánh giá cấu

hình mạng đồng bộ theo

giải pháp

• Quản lý các thiết bị ngoài

luồng và đưa ra báo cáo

theo mẫu người quản Trị

đưa ra.

XMC Connect

• XMC cho phép tự động tích hợp với các công nghệ khác như : Ảo hóa , MS , Openstack , bảo mật di động và bảo mật

chính sách BYOD , Security , các thiết bị di động MDM , Tường lửa NGFW, các thiết đến từ nhiều nhà cung cấp khác.

• Cung cấp kết nối trực tiếp với giao diện lập trình ứng dụng



CÁC THÀNH PHẦN CỦA XMC 

 Server quản lý

 Client vận hành

 Phần mềm XMC



LICENSING

Smartlink đưa ra nhiều

lựa chọn về license để

khách hàng có thể lựa chọn

các module phù hợp với

mục đích sử dụng và tiết

kiệm chi phí.



LICENSING
Mã Sản phẩm Mô tả

NMS-BASE-XXX • Tính năng quản lý cơ bản các thiết bị có sẵn trong local

• Hỗ trợ 3 Client kết nối từ xa

NMS-XXX • Tính năng quản lý cơ bản các thiết bị có sẵn trong local

• Hỗ trợ 50 Client kết nối từ xa

• Hỗ trợ quản lý 250 End-Server cho module Control

• License cho 25 khách và quản lý IOT

NMS-ADV-XXX • Tính năng quản lý cơ bản các thiết bị có sẵn trong local

• Hỗ trợ 50 Client kết nối từ xa

• Quản lý không dây nâng cao với mô hình mạng tam giác, theo dõi vị trí, bản đồ phủ

sóng không dây và chức năng lập bản đồ nâng cao khác

• Giải pháp kết nối trực tiếp API

• Khả năng cài đặt trên máy chủ chính, máy chủ dự phòng và máy chủ thí nghiệm

• Hỗ trợ quản lý 500 End-Server cho module Control

• License cho 50 khách và quản lý IOT

• Hỗ trợ License 100 Client sử dụng module Analyst hoặc 3000 luồng trên phút (FPM)

XXX là số lượng thiết bị mạng có thể được quản lý (mỗi IP có thể quản lý được tính là một thiết bị)

Có thể được mua cho các thiết bị 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 hoặc Không giới hạn



Thiết bị vật lý/ Thiết bị ảo hóa

Một số tùy chọn về phần cứng thiết bị của XMC

Mã Sản phẩm Mô tả

86100 Extreme Management CenterAppliance NMSA25, quản lý lên tới

5000 thiết bị

86101 Extreme Management CenterAppliance NMS-305, quản lý lên lới

1000 thiết bị

Thiết bị tùy chọn có sẵn Virtual Appliance định dạng VMWare hoặc HyperV với cấu hình nhỏ, vừa và

lớn
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CONTACT US

Số 163/36/2 - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
+0243. 688 99 88   +0912.44 98 99
congnghesmartlink@gmail.com


