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POWERED BY

SOFTWARE DE GERÊNCIA

E CONTROLE REMOTO

VIEWER

Visualização e operação geral do sistema 
Visualização de alarmes e status operacional 
Acionamento de telecomandos com níveis de acesso
Possibilidade de múltiplas telas e mapas
Histograma em tempo real

REPORT MANAGER

Módulo dedicado para geração de relatórios
estatísticos e gráficos
Customização de relatórios gerenciais (templates)
Geração e envio automático de relatórios
Relatório de ações de usuários (“audit trail”)

CONNECTION MANAGER

Visualização gráfica de conectividades dos
dispositivos monitorados 
Gráficos de qualidade de conexão
Relatórios gráficos e estatísticos de conectividade

SERVER

Controle de licença de usuários
Cadastro geral de usuários, perfis e equipamentos 
Configuração de categoria de TRAP´s
Rotinas de manutenção de Banco de Dados 
Configuração de parâmetros de envio de XML por FTP
Comunicação com clientes por HTTP Request
(web serviços)
Interface de DEBUG de todo o sistema

VISUAL STUDIO

Criação completa de telas / dashboards
Interface gráfica intuitiva
Uso de vários recursos gráficos como mostradores
diversos, link para outras telas, imagens de câmeras e 
links para páginas de equipamentos
Escolha e gerenciamento de mapas e ícones de perfil 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processador (CPU)
Intel Core I5 @2,5GHz (mínimo)

Intel Core I7 @4,GHz  (recomendado a 
partir de 100 dispositivos)

Intel Core I5 (mínimo)

Memória RAM
4GB (mínimo)

8GB  (recomendado a partir de 100
dispositivos)

4GB (mínimo)

Disco Rígido 500GB (mínimo)
Variação de acordo com o uso dos recursos de logger e datalogger

Sistema Operacional Windows Server*, 7, 8 ou 10 Windows 7, 8 ou 10

Framework DotNet 4.6.1.

Notificação SMS Modem opcional para envio de SMS

Banco de Dados MySQL (verificar versão)

*O Windows deve ser 2008 ou 2012
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

APP

Monitoração em tempo real das informações
do sistema e recebimento móvel de alarmes
através de "PUSH"

HORUS NMS – MÓDULOS



O HORUS NMS é um completo Software de Gerência e Controle para sistemas de telemetria e controle remoto de 
redes e equipamentos.  Desenvolvido em uma plataforma tecnológica moderna e com poderosos recursos gráficos, 
ele uniu em um só produto flexibilidade, confiabilidade e facilidade de operação tornando a ferramenta ideal para a 
monitoração de sistemas críticos de forma eficiente e confiável.

Sua interface gráfica altamente intuitiva permite aos usuários do HORUS NMS a simplificação das tarefas de gerência 
e controle, agregando uma gestão profissional para toda a operação da rede de monitoração, com uma interface 
customizada de acordo com a identidade visual de cada cliente.

MONITORAÇÃO E GERÊNCIA DE
TODA A SUA REDE E EQUIPAMENTOS

HORUS APP

O HORUS APP oferece a fácil visualização de todo o sistema de telemetria e 
controle remoto em dispositivos móveis como smarphones e tablet´s, trazendo 
para o alcance de suas mãos a gerência, monitoração e controle completo do 
sistema. Outro importante recurso é a notificação através de “PUSH” que 
informa em tempo real eventuais alarmes ocorridos.

MODERNO, EFICIENTE
E PRÁTICO

Unificação da visualização e operação de toda a rede de equipamentos;

Intuitivo e fácil de usar, configurar e operar;
 
Redundância e escalabilidade;

Estrutura cliente servidor;

Arquitetura modular para atender inovações futuras;

Redução de custos operacionais;

Poderosa ferramenta para análise e apresentação;

Plataforma de visualização com múltiplos mapas;

Monitoração e gerência de diferentes tipos de elementos e redes;

Rápida análise de causa e efeito ajudando no reparo;

Informação confiável para manutenção preventiva, evitando danos futuros;

Aquisição, verificação e visualização de alarmes atuais e antigos;

Detecção de falhas a qualquer hora e em qualquer lugar; 

Diversidade de alertas visuais, sonoros e meios de comunicação;

Configuração de níveis de acesso através de perfis de usuários.

PRINCIPAIS DESTAQUES

Visualização em tela dos alarmes e medidas em tempo real 24 / 7 / 365.

MONITORAÇÃO EM TEMPO REAL 

A modular estrutura do HORUS NMS permite que todo o sistema seja escalável 
tanto na quantidade de dispositivos monitorados como em funcionalidades, 
atendendo aplicações desde pequenas até grandes redes de monitoração.

ESCALABILIDADE

Gerência, monitoração e controle de dispositivos SNMP de qualquer fabricante. 
Oferece fácil integração com os arquivos MIB´s, sem a necessidade de
conhecimento especifico ou custo adicional.

GERÊNCIA SNMP

Recebimento mensagens de alarmes através de SMS e e-mail conforme os 
perfil de usuário estabelecido.

NOTIFICAÇÃO POR SMS E E-MAIL

A indisponibilidade da rede ou a falha de operação de equipamentos pode
significar a perda de receitas para as empresas. O HORUS NMS é a chave para 
a redução de tempo no reconhecimento instantâneo de falhas e aumento da 
eficiência operacional na recuperação de problemas ocorridos.

DISPONIBILIDADE DE REDE E 
EQUIPAMENTOS EM FOCO
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