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Nástroj pre mapovanie a kontrolu 
sieťovej infraštruktúryIP FABRIC



AGENDA

• Zoznámenie sa s IP Fabric (prezentácia) 15 minút

• Živá ukážka 30 minút

• Otázky a odpovede 15 minút

• Mikrofóny máte vypnuté (Mute)

• Otázky môžete písať v priebehu prezentácie do Q&A na All panelists

• Na záver bude diskusia

• Webinár je nahrávaný



IP FABRIC ODPOVEDÁ NA KĽÚČOVÉ OTÁZKY

Čo je v sieti?
Technologické mapovanie

Hĺbkové mapovanie a matematické overenie sieťovej infraštruktúry

Ako sieť funguje?
Technologická vizualizácia

Funguje sieť správne?
Technologická verifikácia

Čo sa zmenilo?
Sieťová história                   

a dokumentácia



IP FABRIC - MAPOVANIE

Mapovanie End of Support

Inteligentné Plug & Play objavenie kontinuálne 

mapuje sieť a poskytuje hĺbkovú technologickú 

evidenciu, ktorá zároveň slúži ako vyhľadávací 

nástroj a dokumentácia.

„Teraz môžeme nájsť akéhokoľvek užívateľa 

VLAN, modul alebo protokol, a naviac i so 

stavovou informáciou.“



IP FABRIC - VIZUALIZÁCIA

Vizualizácia siete

Hĺbková dynamická vizualizácia umožňuje 

mapovať zložité cesty, hostiteľskú konektivitu, 

špecifické protokoly a mnoho viac pre každý 

snímok siete.

„Kontrola úplnej cesty cez komplexnú 
infraštruktúru bola časovo veľmi náročná.“

„Mapovanie protokolov pre potreby migrácií 
vyžadovalo značné množstvo ručnej práce.“



IP FABRIC - VERIFIKÁCIA

Verifikácia

Hĺbková evidencia zároveň umožňuje overovať 

technológie naprieč celou sieťovou infraštruktúrou.

Štruktúrované protokolové informácie umožňujú 

priebežne overovať splnenie prevádzkového zámeru.

„Teraz môžeme priebežne overovať, či je
802.1X nasadený všade tam, kde má byť 
nasadený.“

„Je jednoduché nájsť konkrétnu technológiu     
a vytvoriť vlastnú kontrolu prevádzkového 
zámeru.“



IP FABRIC – DOKUMENTÁCIA SIETE

Dokumentácia

Sieťová dokumentácia je časovo náročná a nikdy 

nie je hotová, pretože sa sieť neustále mení. 

Automatická sieťová dokumentácia pomáha 

dodržovať ISO a ITIL procesy a výrazne šetrí čas.

História

Sledovanie dynamických a administratívnych 

zmien v čase umožňuje kontrolovať migrácie       

a mať prehľad o dianí v sieti. Porovnanie snímku 

siete v čase odpovedá na otázku, prečo sieť 

prestala fungovať.



IP FABRIC

Zhrnutie

• Aktuálna dokumentácia siete

• Kontrola prevádzkového zámeru

• Analýzy a reporty

• Plánovanie zmien

• Urýchlenie riešenia príčin závad

Výhody

• Šetrenie času pri analýzach

• Zníženie množstva ticketov

• Predchádzanie výpadkom

• Informácie o topológii siete zákazníka

• Aktuálna inštalovaná servisná báza vrátane informácií o EoX



IP FABRIC - UMIESTNENIE

Management

Cisco Works, Cisco Prime, 

SolarWinds, CA Spectrum

Application Performance 
Management

FlowMon, NetScout, NewRelic, 

AppDynamics

Monitoring

SolarWinds, IBM Tivoli, EMC 

Smarts, HP OV/NNMi, HP IMC

Network Automation

HP Network Automation, Ansible, 

Chef, Salt

Predictive Analytics

(Intent-based networking)

Veriflow, Forward Networks



ŽIVÁ UKÁŽKA



IP FABRIC – ZAUJÍMAVÉ LINKY

Feature Matrix – Podporovaní vendori

• https://docs.ipfabric.io/matrix/

Produktový materiál Soitron

• https://www.soitron.com/wp-content/uploads/2016/10/IPFabric_SK-1.pdf

Videonahrávka z webinára

• https://soitron.webex.com/soitron/lsr.php?RCID=95caa18ed01e425da0bb681a586517e9

• heslo: Soitron2020

https://docs.ipfabric.io/matrix/
https://www.soitron.com/wp-content/uploads/2016/10/IPFabric_SK-1.pdf
https://soitron.webex.com/soitron/lsr.php?RCID=95caa18ed01e425da0bb681a586517e9


Anketa



Otázky?



Kontakty

SOITRON 
ČESKOSLOVENSKO



Praha

Soitron s.r.o.

Pekařská 621/7

155 00 Praha 5

tel.: +420 266199918

e-mail: info@soitron.com

web: www.soitron.com

Adam Horník

Senior Product Manager

Adam.Hornik@soitron.com

Bratislava

Soitron, s.r.o.

Plynárenská 5

829 75 Bratislava 25

tel.: +421 258224111
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