
ThousandEyes je inteligentní analytická platforma poskytující vhled do sítí. Prostřednictvím 
monitorovacích bodů umístněných po celém internetu, ve vaší firemní sítí a u koncových zařízení 
zaměstnanců získáte dosud nevídaný přehled o dostupnosti poskytovaných a konzumovaných 
službách. Díky ThousandEyes dokážete reagovat na problémy dříve, než to bude mít dopad na 
zákazníky, služby a příjmy, čímž zajistíte svému businessu nepřetržitý chod.
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Monitorovací body pro každou síť

ThousandEyes získává přehled o síti z různých monitorovacích bodů ve formě softwarových agentů roz-

místěných v interních i externích sítích, čímž poskytuje ucelený vhled napříč celou komunikační cestou 

až k uživateli.

Cloud agenti

Užiteční zejména při řešení 

problémů s vašimi aplikacemi, které 

poskytujete svým zákazníkům. Jsou 

umístnění ve více než 140 místech 

po celém světě.

Enterprise agenti

Využití při testování od pobočko-

vých sítí a datových center až po 

interní aplikace a konzumované 

SaaS služby. Jednoduše nasaditelné 

do vaší sítě.

Endpoint agenti

Monitorují vaší firemní a vzdálené 

sítě a získávají informace o 

uživatelské zkušenosti s aplikacemi. 

Jsou nasazovány přímo na 

uživatelských zařízeních.

ThousandEyes
Poznejte svou síť



Tento nástroj vám umožňuje získávání metrik pro 

diagnostiku sítě, jako například ztrátu, latenci a 

jitter. Dokáže také pomoci při řešení problémů s 

firemními a bezdrátovými sítěmi a s poskytova-

teli internetových služeb. Monitoruje a odhaluje 

výpadky provozu a směrování na internetu a také 

přináší možnost sdílení nasbíraných informací 

napříč týmy pro ulehčení spolupráce při řešení 

problémů.

IP Forwarding

Upozorňuje na neočekávané změ-

ny v komunikační trase, ztracené 

pakety a zahlcené linky.

BGP

Sleduje dosažitelnost a změny 

trasy do vaší síti.

DNS

Kontroluje dostupnost serverů a 

překladu adres.

MPLS

Řeší problémy s tunely založenými 

na protokolu MPLS.

DDoS

Zobrazuje DDoS útoky a 

monitoruje strategie pro jejich 

řešení.

VOIP a UC

Hledá linky a sítě, které způsobují 

latenci a jitter.

WLAN

Zjišťuje pokrytí bezdrátovou sítí a 

upozorňuje na úzká hrdla.

Výpadky internetu

Odhaluje výpadky u ISP a v BGP 

směrování a umožňuje přijímat 

nápravná opatření.

Řešení problémů ve všech vrstvách sítě
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