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 Společnost se specializuje na vývoj softwaru pro správu sítí

» Založena v roce 1998

» Hlavní sídlo v Austinu, Texas

» Od května 2009 obchodovatelná na veřejné burze (NYSE)

» Více než 400 zaměstnanců po celém světě 

Základní údaje



SolarWinds ve světě

 Austin, Texas/US (SolarWinds HQ)

 Cork, Ireland (EMEA HQ)

 Singapore (APAC HQ)

 Brno, Czech Republic (Vývojové centrum)

 Napier, New Zealand (Vývojové centrum)

 Dallas, Texas/US (Vývojové centrum)

 Chennai, India (Vývojové centrum)



Naši zákazníci

» Naše produkty používají společnosti všech velikostí od malých firem po 

velké korporace

» Přes 93 000 zákazníků ve 170 zemích

» Více než 1 milion uživatelů používá naše volně šiřitelné aplikace pro 

síťové administrátory (Free Tools)

» Více než 425 společností patřících do Fortune 500 jsou našimi 

zákazníky

» Každý rok získáváme řadu technologických ocenění

2009 SearchNetworking.com™ Product Leadership Awards:

Orion Awarded Gold in WAN Performance Management Category

2008 Best of the Tests:

Network World Honors ipMonitor with Prestigious Award

2008 Redmond Readers Choice Awards:

ISV Winner “Best Performance Management” for 

Orion Network Performance Monitor

Windows IT Pro 2008 Editors’ Best Awards:

Engineer’s Toolset Awarded Gold in the Networking Category



 Snadno použitelné

• Pracují na platformě 
Windows

• Intuitivní uživatelské rozhraní

• Snadno je lze přizpůsobit 
potřebám zákazníka

 Snadno instalovatelné

• Produkty se stahují přímo z 

webu

• Sami uživatelé si je 

naistalují a nakonfigurují 

během pár minut

 Výkonné a praktické

• Řeší reálné problémy 

uživatelů

• Použitelné od jednoho       

do více než 100 000 zařízení

 Inovativní a založeny na reakcích 

samotných uživatelů

• Přímá komunikace

• Reakce na odezvy od 

zákazníků a online komunity

software

developer

community
software

developer

community

Firemní strategie

Nabízíme produkty v nejvyšší kvalitě, které jsou navíc:



Naše produkty

Orion
Enterprise-Class Network Management

Network Performance Monitor
Network Traffic Analyzer

Network Configuration Manager
Application Performance Manager

IP Address Manager
IP SLA Manager

ipMonitor

Entry-level
Network  

Monitoring

Engineer’s Toolset, Kiwi and LANsurveyor

Solutions for Individual Network Engineers

Řešení pro 
správu sítí a 

aplikací

Nástroje pro 
administrátory

Free Tools
Stand-alone Utilities and Management Applets



Free Tools

 Aplikace pro síťové administrátory

» Poznejte naše super hrdiny!

» Tvořeny síťovými profesionály pro síťové profesionály

» Pravidelné aktualizace portfolia produktů

» Více než 10 aplikací zdarma pro váš start v síťovém managementu

» Network Device Monitor, Network Config Generator, WMI Monitor, 

IP Address Tracker, IP SLA Monitor, Real-time NetFlow Analyzer, 

VM Monitor, Kiwi Syslog Server, Kiwi CatTools, Exchange Monitor, 

TFTP Server, and others

Need some help defeating the forces of evil 

on your network? These free tools give you 

the super powers you need to save the day. 

Grab a few trusty sidekicks & get to work!



Online Community

 Dynamická a rostoucí online komunita

» Přes 30,000 členů

» Fórum pro řešení problémů

» Požadavky na novou funkčnost

» Sdílení informací

» Vzdělávací materiály

» Uživatelské šablony

» Nástroje a skripty

» Geek Speak

» Cílem je nejen zajistit špičkovou technickou podporu pro naše produkty, ale 

také podávat veřejnosti užitečné informace o sítích a jejich managementu.

» Více na http://thwack.com

http://thwack.com/


Brněnská pobočka

 Největší tým programátorů a testerů v SolarWinds

» 2. největší pobočka

» Založena v dubnu 2008

» Přes 60 zaměstnanců a stále rosteme

» Používané technologie

» C#/ASP.NET, MS SQL, Networking (SNMP, ICMP, Netflow atd.)

» Vývoj softwaru pro monitorování a správu sítí a aplikací

» Agilní proces vývoje softwaru (podobný SCRUMu)

» Denní využití angličtiny

» Inovativní prostředí

» Přátelská a neformální atmosféra



Volné pozice a spolupráce s VŠ

 Volné pozice

» Programátoři C#/ASP.NET 

» Testeři produktů

» Web tester / Vedoucí týmu testerů

 Diplomové práce

» Právě začínáme spolupráci s Masarykovou univerzitou

» Chtěli bychom navrhnout několik témat bakalářských a diplomových 

prací v oblasti správy sítí (výzkum, vývoj, nové technologie)

 Letní stáž pro studenty

» V létě bude otevřeno několik pozic pro studenty VŠ



Děkujeme za pozornost


