
Para implantações fora de banda da empresa é preciso um portal de administração escalável e seguro para que os engenheiros de rede
conectem e gerenciem perfeitamente todos os seus dispositivos. Disponível em duas configurações, Lighthouse e Lighthouse Enterprise,
esse sistema de gerenciamento centralizado atende às necessidades exclusivas de implantações que variam em tamanho de rede,
diversidade geográfica e muito mais. 

A plataforma Lighthouse expande continuamente
seus recursos para garantir a resiliência da rede,
além de acesso e visibilidade incomparáveis para
as organizações de TI. 

Lighthouse

Lighthouse Enterprise

 
 

Acesso IP remoto

Alta disponibilidade

Ambientes suportados

Milhares de dispositivos, vários locais: Uma visão central
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Obtenha uma visão clara da sua rede com a Lighthouse e a Lighthouse Enterprise

Gerenciamento centralizado da LighthouseGerenciamento centralizado da Lighthouse

“As empresas atuais que prestam atenção
a segurança simplesmente não podem
permitir um acesso não gerenciado
de OOB a dispositivos críticos.
A Lighthouse da Opengear é a solução perfeita”
Revisão de produtos da Network Computing Magazine

A Lighthouse Enterprise fornece uma solução 
superior de gerenciamento centralizado com 
recursos adicionais. Fornece suporte para 
tendências crescentes, como computação de 
ponta e SD-Wan com alta disponibilidade e 
acesso IP remoto. 

Fora de banda não é mais apenas 
conectividade em console com entrada de 
interface serial. Muitos dispositivos de rede 
dependem de conexões físicas alternativas. 
A Lighthouse Enterprise fornece um 
caminho alternativo de acesso IP seguro 
para redes IP em sites remotos a partir de 
uma central, particularmente útil para fluxos 
de trabalho do NetOps. 

Acesse  nós  através  de  várias  instâncias  da  Lighthouse  ao  mesmo  tempo  para  permitir  que  grandes  usuários  corporativos  
aumentem a disponibilidade com sistemas redundantes com a nova Operação de Várias Instâncias. Incluindo um recurso de upgrade  
sem  interrupção,  todas  as  instâncias  da  Lighthouse  passam  por  upgrade  com  segurança  por  meio  de  um  único  processo. 

O Lighthouse é um dispositivo VM baseado em Linux e é completamente livre de Java, oferecendo compatibilidade com qualquer 
navegador web, em qualquer tela.
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Visite lighthouse.opengear.com para baixar uma versão demo gratuita da Lighthouse e 
aprender mais sobre as soluções de Gerenciamento Centralizado da Opengear.

Configuração simples

• Grupos de usuários para atualizações rápidas • 
• Grupos inteligentes para registro e gerenciamento 

Tags para filtragem simples de grupos

API RESTful para integrações fáceis• 

• VPN aberto para acesso seguro • 
• SNMP para monitoramento de rede

Servidor com base em AAA com RADIUS, TACACSou LDAP

Interface de usuário moderna em HTML 5• 

Segurança

Implementação Zero Touch

Módulo de provisionamento seguro (Secure Provisioning)

• 
• 
• Provisionamento do primeiro dia, RMA e recuperação de desastres

Elimine erros humanos durante alterações na configuração
Acelere implantações e recuperação de interrupções

Habilite a detecção precoce de falhas no ambiente de rede:

Provisione uma nova rede remotamente, com segurança e de forma automática:

Mantenha arquivos de imagem, de configuração e de script atualizados constantemente• 

Módulo LogZilla

• 
• Colete e processe dados da máquina em tempo real

Desenvolvido por LogZilla para gerenciamento de dados de eventos

Aquisição por assinatura 

Pronto para aprender mais?

USA +1 888 346 6853  | UK +44 20 8133 4255 | Australia +61 7 3871 1800 | sales@opengear.com | www.opengear.com

Defina níveis de acesso apropriados para cada usuário com permissões simples baseadas em função e 
associação de nós. Registre e segmente nós rapidamente com a interface fácil de usar, independentemente do 
tamanho da rede:

Proteja todas as comunicações com túneis VPN Lighthouse resilientes, autorizando os níveis de acesso certos 
para cada usuário com permissões simples baseadas em funções e associação de nós por meio de:

• Reduzir as operações manuais • 
• Reduzir os custos de implantação

Garantir a repetibilidade

Minimizar erros humanos• 

Automatize o processo de configuração aproveitando os pacotes de inscrição da Lighthouse da Opengear e 
ZTP. Com escalabilidade para implantação em qualquer tamanho, os administradores podem:

As assinaturas dos módulos Lighthouse e NetOps são vendidas como licenças de um ano em 
qualquer quantidade desejada. Cada licença inclui acesso ao software, atualizações e suporte 
pelo prazo da licença. 

Conexão fora de banda que vai além do acesso e correção

Módulos do NetOps para automação de fluxo de trabalho


