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KLUCZOWE CECHY

Graficzna automatyzacja danych zaaranżowana pod wielu 
dostawców

Ulepszenie automatycznej klasyfikacji i integracji w CRM

Całościowe modelowanie usługi oparte na szablonach za-
pewniające informacje o sieci i zasobach w jednym miejscu

Analiza przyczyn mających wpływ na usługi wraz z prioryte-
tyzacją zdarzeń umożliwiające dostawcom skoncentrowanie 
się na kluczowych kwestiach wpływających na odbiorców

Intuicyjny i w pełni konfigurowalny przez użytkownika 
panel sterowania wraz z szczegółowym menu kontekstowym

Konfigurowanly przez operatora panel abonenta 

Analiza trendów i przewidywań umożliwiające zoptymali-
zowanie zasobów sieciowych

Model “co jeśli” - scenariusz używający zebranych danych
do symulowania specyficznych przypadków

KORZYŚCI

Wprowadzenie pomiarów ciągłości do całego procesu 
dostarczania usługi, które nie jest zazwyczaj informacją, jaką 
poszczególne działy w firmie udostępniają sobie nawzajem

Zmniejszenie kosztów utrzymania i eliminacja błędów ludz-
kich zwiększające wydajność działania

Przyspieszenie pracy i zmniejszenie zależności od długich 
procesów rozwojowych

Przyspieszenie procesu wprowadzania produktów na rynek
przez dostawców usług, dzięki kontroli nad modelowaniem, 
zarządzaniem i rozwiązywaniem problemów z usługami

Redukcja kosztów operacyjnych poprzez nakierowanie na 
istotne kwestie związanie z działaniem usług

Zapewnia przejrzysty pogląd na główne wskaźniki dotyczące 
poprawności działania usług

EXFO Xtract
OOOTTTWARTA PLATFORMA ANALITYCZNA
ZAPEWNIA KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI W CZASIE  RZECZYWISTYM      

Platforma analityczna Xtract łączy 30 lat doświadczenia EXFO w dziedzinie telekomunikacji, 
pozwalając dostawcom zautomatyzować, przyspieszyć, zwizualizować i zoptymalizować 

proces dostarczania usług.

Feature(s) of this product is/are protected by US patents 7,822,836, 7,912,950 and 8,244,843.
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Konkurencyjny rynek branży telekomunikacyjnej wywiera ogromną presję na dostawców usług. Aby pozostać konkurencyjnym w dzisiejszymy,
dynamicznie rozwijającym się środowisku, operatorzy wdrażają coraż bardziej zróżnicowany wachlarz technologii na powiększający się 
rynek. Umożliwia to wprowadzenie kompleksowych usług mobilnych i  usług dostępnych w chmurze, które są wyjątkowo dopasowane 
do preferencji użytkowników końcowych. Stanowi to wyzwanie, aby skutecznie wdrażać, zarządzać i wizualizować wydajność usług na 
każdym etapie, ograniczając możliwość rozróżnienia zdarzeń wpływających i niewpływających na usługi oraz ocenić poziom                 
zadowolenia klientów.

Dzięki EXFO Xtract, operatorzy mogą teraz polegać na specjalistycznej wiedzy EXFO, aby wykorzystać dane z różnych źródeł - 
wliczając narzędzia pomiarowe w terenie, sondy pomiarowe i sprzęt sieciowy - co z kolei umożliwia  szybkie wdrażanie nowych usług, 
analizowanie wydajności i dokładne zlokalizowanie zdarzeń wpływających na usługi. EXFO Xtract może być użyty w połączeniu z innymi 
technologiami, architekturą sieciową i urządzeniami innych producentów.

Dane z Terenu      Dane o Wydajności            Dane Sprzętowe

Całkowite Zarządzanie Procesami 
w Trybie Rzeczywistym

Otwarte Inrefejsy Programistyczne Aplikacji (APIs)

BSS/OSS EXFO Flex 
Adapted Analytics

Kompleksowe rozwiązanie

Automate. Accelerate. Visualize. Opti mize.Automae. Accelerate. Visualize. Optimize.Automatyzuj. Przyspiesz. Zwizualizuj. Optymalizuj.

EXFO Xtract Service Flow Automation jest prostym przeglądarkowym interfejsem umożlwiającym użytkownikom określenie sek-
wencji czynności opartej na szablonach wykonywanej w celu realizacji określonego zadania. Rozwiązanie to eliminuje zależność od 
długich cykli rozwojowych i może być dostosowywane przez nieprogramistów. Wspiera wiele protokołow, np. SSH/Telnet, JDBC,
SNMP (ustaw i wykonaj operację), podobnie jak BrixWorx API. Protokoły te można rozszerzać i stają się one integralną częścią 
rozwiązania. Xtract umożliwia podgląd przepływu poleceń w czasie rzeczywistym oraz ich historię, w kolejności jakiej występowały. 
Co więcej, zespół EXFO Solutions rozszerza interfejs o szablony specyficzne dla domeny, by przyspieszyć pracę.  

Pobierz rekord 
klienta

Zaprojektuj 
Nowy Obwód

Przekonfiguruj 
Istniejący 
Obwód

Ustawienia
NMS/EMS

Infrastruktura 
Testu

Sprawdź 
Wynik

Obwód 
Operacyjny

Niedziałający 
Obwód

Pojawiająca  
się awaria

Awaria
konfiguracji

Rekord Klienta 
Niedostępny
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EXFO Xtract posiada możliwość całkowitego modelowania usług, co umożliwia usługodawcom zdefniowanie związków pomiędzy 
klientami, usługami i ich zasobami wspierającymi (fizycznymi bądź logicznymi) dla konkretnej oferty. Modelowanie usług sta-
je się podstawą wielu zastosowań, takich jak zarządzanie jakością (SQM), które jest niezbędne do obsługi, monitorowania, 
utrzymania i optymalizacji usług.

Model usługi oparty jest na rozwiązaniu web’owym i posiada dwie główne funkcje: 

1) Definicja szablonu wieloktronego użytku, która opisuje usługę i jej wspierające zasoby, kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs), kluczowe 
wskaźniki jakości (KQIs), pomiary różnych aspektów poprawności działania usług i zdarzeń zewnętrznych, takich jak naruszenia progów, 
pułapki SNMP, logi systemowe i powiadomienia zewnętrzne.

2) Przypadki modelu, które są zwykle tworzone poprzez integrację rozwiązań EXFO Xtract z zewnętrznymi źródłami, takimi jak 
baza danych zarządzania konfiguracją (CMDB), wykazami i/lub systemem zarządzania powiązaniami klientów (CRM). 

Ta integracja zapewnia szybkie i automatyczne wdrożenie przy minimalnym stopniu utrzymania, a także zachowuje integralność danych 
pomiędzy rozwiązaniami EXFO i danymi referencyjnymi. W czasie pracy przychodzące, “surowe” dane zebrane z różnych źródeł są 
przetwarzane i przekształcane  na podstawie zdefinowanych szablonów, do których stosowane są reguły biznesowe klientów, aby móc 
wyodrębnić zdarzenia wpływające na usługę od innych zdarzeń. 

Duża liczba predefinowanych źródeł danych, specyficznych dla dostawców i ich KPI są dostępne od razu. Te KPIs są grupowane 
w warstwy abstrakcyjne pochodzące z defincji specyficznych dla dostawców i/lub standardowych KPIs, zapewniajac operatorowi 
pełną widoczność, nawet w przypadku wdrożeń heterogenicznych.

EXFO XTRACT
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Elastyczność panelu sterowania oraz modułu raportowania w EXFO Xtract zapewnia zoptymalizowane doświadczenie oparte na 
profilach użytkowników, charaterze zadania czy analizowanym przypadku. Panel sterowania jest obsługiwany za pomocą 
przeglądarki oraz obsługuje funkcję “przeciągnij i upuść” oraz uszczegółowiania informacji w zależności od obecnego 
kontekstu. Dostępne są rożne typy raportów, od geograficznych map położenia, przez linie trendów, najgorsze i najlepsze oceny, 
raportowanie alarmów i wiele innych.

Wszystkie elementy panelu sterowania pozwalają na płynną nawigację pomiędzy pomiarami w czasie rzeczywistym i zebranymi 
wcześniej danymi. Dostępna jest również opcja portalu dla abonentów, który pozwala Ci zapewnić klientom przegląd cech dostaczanej 
do nich usługi oraz poziomu KPI. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu segregacji danych na platformie oraz obecnym tam 
zabezpieczeniom. Portal dla abonentów oferuje przewagę konkurencyjną, dając wgląd klientom biznesowym w jakoś dostarczanej 
przez Ciebie usługi.

Co więcej, EXFO Xtract nasłuchuje i zbiera alerty i logi systemowe odnośnie obecnych zdarzeń w sieci przedsiębiorstwa lub 
usługodawcy. Wielu usługodawców przytłacza ilość zdarzeń i alarmów, które są codziennie zgłaszane do Centrum Operacyjnego Sieci 
(NOC). Przed tą nadmiarowość, pewne krytyczne zdarzenia mogą pozostać niezauważone. EXFO Xtract posiada zintegrowany system 
radzenia sobie z usterkami, który pomaga organizacjom zwiększyć wydajność zarządzania siecią. Opiera się on na swojej zewnętrznej 
bibliotece zdarzeń sieciowych oraz inteligentnemu systemowi filtrowana alarmów, usuwania duplikatów i redukcji. Dodatkowo, EXFO 
Xtract jest w stanie rozszerzyć listę istniejącyh reguł na podstawie obecnych i przyszłych doświadczeń Twojej organizacji. 

Synergia rodziny BrixWorx
EXFO Xtract płynnie integruje wszystkie warunki BrixWorx do umowy o poziomie świadczonych usług (SLA) oraz wyniki 
testów tej usługi, co pozwoli Ci połączyć aktwne testowanie usług z bazową infrastrukturą sieci. Dodatkowo, daje możliwość 
obserwacji z jednego miejsca zarówno usługi, jak i wydajności sieci. Takie rozwiązanie daje operatorom wgląd, który
jest im potrzebny, aby dokładnie wskazać wydarzenia, które wpływają na funkcjonowanie sieci. 

Z nowego panelu sterowania i możliwości raportowania w EXFO Xtract, klienci BrixWorx moga skonfigurować różne
wyglądy w oparciu o ich profile użytkownika. Automatyczna integracja dwóch rozwiązań zapewnia również lepszy 
wgląd w wyniki szczegółowych testów BrixWorx, z płynnym przechodzeniem pomiędzy starymi danymi, a uzyskiwanymi 
w czasie rzeczywistym.

Na podstawie zdefiniowanej przez użytkownika hierarchii, różne raporty (np: trendów, map położeń geograficznych i raporty o 
stanie) mogą być wykorzystane do analizy wskaźników KPI z dowolną szczegółowością. To pozwala użytkownikom skupić 
się na obszarach problemowych w zaledwie kilka kliknięć.

EXFO Xtract



EXFO is certified ISO 9001 and attests to the quality of these products. EXFO has made every effort to ensure that the information contained in this specification sheet is accurate. However, we accept no 
responsibility for any errors or omissions, and we reserve the right to modify design, characteristics and products at any time without obligation. Units of measurement in this document conform to SI standards and 
practices. In addition, all of EXFO’s manufactured products are compliant with the European Union’s WEEE directive. For more information, please visit www.EXFO.com/recycle. Contact EXFO for prices and 
availability or to obtain the phone number of your local EXFO distributor. 

For the most recent version of this spec sheet, please go to the EXFO website at www.EXFO.com/specs.

In case of discrepancy, the web version takes precedence over any printed literature.   
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EXFO serves over 2000 customers in more than 100 countries. To find your local office contact details, please go to www.EXFO.com/contact.
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SPECYFIKACJE

Wymagania sprzętowe
EXFO Xtract może byż używane za pomocą maszyny wirtualnej (Java VM) z pamięcią minimum 32 MB. System EXFO Xtract
zużywa średnio pomiędzy 200 MB a 300 MB pamięci do minitorowanie 100 urządzeń. 

Ocena systemu dla konfiguracja optymalnej.

Wspierane platformy
EXFO Xtract może działać na 64-bitowym systemie operacyjnym (Red Hat Enterprise 6 lub Centos 6.5).

EXFO Xtract może również działać w środowisku wirtualnym. Następujące wymagania dotyczą środowiska
wirtualnego:

›  VMware vSphere 5.1

›  VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 5.5

›  Xen hypervisor 4.4

Wspierane przeglądarki
EXFO Xtract może działać na jednej z wymienionych wersji przeglądarek (lub nowszych):

›  Firefox wersja 32 (lub wyższa)

›  Chrome wersja 30 (lub wyższa)

›  Internet Explorer 11

›  Safari 6

›  Opera 12

ROZMIAR KONFIGURACJI        WYMAGANIA I WYTYCZNE

10 000 urządzeń (100 hostów) 4 GB RAM, dwa procesory dual-core i 50GB przestrzeni dyskowej (Baza danych: 2GB)

100 000 urządzeń (1000 hostów) 16 GB RAM, dwa procesory quad-core i 500GB przestrzeni dyskowej (Baza danych: 200GB)

1 000 000 urządzeń (10 000 hostów) 64 GB RAM, cztery procesory quad-core i 8TB   przestrzeni na sieci pamięci masowej (SAN) (Baza danych: 2TB)


