
AUDIT SÍTĚ

AUDIT VAŠÍ 
POČÍTAČOVÉ 
SÍTĚ OD 
PROFESIONÁLŮ 
Získávání podrobných informací 
o jednotlivých prvcích, 
konfiguracích a protokolech 
počítačové sítě bylo v organizacích 
se složitější technologickou 
infrastrukturou vždy zdlouhavé 
a komplikované. Většina z nich 
proto nemá po ruce aktuální 
informace o struktuře sítě 
a komunikačních tocích.

VÝZNAM AUDITU SÍTĚ

Podrobné zdokumentování sítě s kompletním inventářem je pro IT 
manažery a specialisty, kteří odpovídají za provoz a rozvoj sítí, užitečné při:

PŘEKÁŽKY INTERNÍHO AUDITU SÍTĚ

Zajištění kompletního hloubkového auditu síťové infrastruktury 
výhradně pomocí interních zdrojů není snadný úkol. Důvody jsou kapacitní, 
časové a také finanční:

Informatici bývají vytížení zajišťováním hladkého 
provozu IT.

Audit sítě je bez speciálního softwarového nástroje 
zdlouhavý a může chybět potřebná míra podrobnosti.

Detailní audit sítě výhradně s využitím lidských zdrojů 
(technických specialistů), bez nasazení specializovaného 
softwaru, může být nákladný, protože je to úkol s vysokou 
časovou náročností.

•  modernizaci technologické infrastruktury nebo zavádění nového 
systému, 

• změně dodavatele nebo předávání IT outsourcingovému partnerovi, 

• plánování investic do obnovy informačních a komunikačních 
technologií, 

• potřebě snadno a efektivně prověřit, jestli operátor poskytuje         
na vašich pobočkách smluvně dohodnutou úroveň služeb, 

• opakovaných problémech nebo náhlé nefunkčnosti počítačové sítě.

Neplýtvejte omezenými 
kapacitami týmu 
odpovědného za 
fungování vašeho IT. 
Svěřte audit vaší sítě 
do rukou profesionálů.
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AUDIT SÍTĚ

CO ZÍSKÁTE?CO NABÍZÍME?

•  Kompletní inventarizaci všech 
síťových prvků včetně výrobních 
čísel a stavu podpory ze strany 
dodavatele (pokud dodavatel tuto 
funkci podporuje). 

• Virtuální model sítě s pravidly 
routování, aby bylo možné dělat 
simulace a odhalovat případné 
problémy ještě před změnami v síti 
(například před fyzickým zapojením 
nových prvků). 

• Vizualizaci sítě pomocí 
dynamických map a diagramů, 
které se dají exportovat                     
do grafického formátu. 

• Reporty srozumitelné i pro 
netechnické manažery. 

• Technickou dokumentaci podle 
standardu ITIL. 

• Kvalitnější management a vyšší 
dostupnost sítě, a to díky 
možnostem:

Poskytneme vyškolené odborníky 
s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti 
navrhování, budování, provozu 
a auditování síťové infrastruktury.

Bez narušení provozu a jakéhokoli 
rizika pro vaše data nasadíme špičkový 
auditní nástroj IP Fabric, který 
automatizuje hloubkovou analýzu sítě.

Dostanete přehlednou a srozu-
mitelnou zprávu s podrobnými 
informacemi o struktuře a topologii 
sítě, včetně použitých konfigurací 
a protokolů.

Poradíme vám a doporučíme, jak zvýšit 
efektivitu i bezpečnost a případně 
modernizovat síťovou infrastrukturu.

Do auditu se budete muset zapojit 
jenom minimálně. Použít můžeme 
váš hardware nebo nasadíme nástroj 
IP Fabric na náš server, který opti-
málně zařadíme do vaší stávající 
infrastruktury.

•  najít konfigurační rozdíly mezi 
připojenými zařízeními a prvky 
s nedostatečnou redundancí, 

• sledování změn v síti na základě 
porovnání se skenem sítě            
v minulosti, respektive 
vytvoření reference pro 
sledování budoucích změn, 

• vyhledání kritických prvků sítě  
a prioritizace podle počtu 
zasažených uživatelů, 

• exportování low-level designu 
sítě pro každý její segment 
včetně podrobností potřebných 
pro rekonstrukci sítě.

PROČ SOITRON?

GARANCE VÝSLEDKŮ – Garantujeme 
provedení auditu včetně vizualizace 
a technické dokumentace.

ŠPIČKOVÉ KNOW-HOW – Naši experti 
na základě auditu upozorní na technické 
slabiny, zranitelnost a další rizika ve vaší 
síťové infrastruktuře a doporučí redesign 
nebo další rozvoj sítě.

BOHATÉ ZKUŠENOSTI – Jsme silný hráč 
na trhu IT technologií s téměř 30-letou 
praxí v oblasti poskytování síťových 
řešení. Zrealizovali jsme stovky inova-
tivních projektů.


