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In onze digitale wereld is monitoring al jaren een gegeven. Met onze smartphones zijn we in staat om 
verschillende KPI’s over onze gezondheid te monitoren: hartslag, ritme van de ademhaling, lichaams- 
temperatuur, aantal stappen en aantal verbrande kcal, om er maar eens een paar te noemen.  
Een ander, recenter voorbeeld is de connected-car, waarbij het mogelijk is om bijvoorbeeld de werking 
van de motor en de conditie van de banden te monitoren.

De gezondheid van uw bedrijfsapplicaties

Maar hoe staat het met de gezondheid van uw bedrijfsapplicaties en onderliggende infrastructuur? Waarom die niet gemonitord? 

Want dat zijn de applicaties die ervoor zorgen dat uw bedrijfsvoering effectief en efficiënt uitgevoerd wordt. Mocht 24x7 monitoren 

een brug te ver zijn, dan is af en toe een health-check misschien een beter alternatief? Bijvoorbeeld voor en na een omvangrijke 

“operatie” in het datacenter (ook wel datacenter migratie of major change genoemd)?

All-inclusive

Dit is precies waar IT visibility helpt: met een all-inclusive health-check voor een of meerdere bedrijfsapplicaties. All-inclusive  

omdat hardware, software en een zeer ervaren team allemaal inbegrepen zijn. Door gedurende een korte periode de thermometer  

in het netwerk te steken, zijn we in staat u snel inzicht te geven in de gezondheid van uw applicaties en onderliggende technische  

infrastructuur.



Snel antwoord in hybride omgevingen

Zelfs als er sprake is van meerdere technologiepartners, verschillende soorten netwerken en meerdere cloud(-achtige) diensten  

zijn we in staat snel een aantal belangrijke vragen te beantwoorden:

 Wat is het bandbreedtegebruik van de verschillende applicaties; uitgesplitst naar LAN, WAN en lokale internetverbindingen?

 In hoeverre zijn de verschillende netwerken in staat om al het applicatieverkeer goed af te handelen en wat is daarbij de  

 overhead?

 Vanaf welke locaties worden deze applicaties gebruikt en hoe ervaart degene die achter het scherm zit de werking van 

 deze applicaties?

 Welke applicaties hebben problemen, wat zijn daarvan de oorzaken en hoe kunnen deze problemen opgelost worden?

Meer over een health-check

Breed en gedetailleerd

 100% van het netwerkverkeer wordt geanalyseerd vanaf OSI  

 laag 2 tot aan de applicatietransacties.

 Elk detail van elke sessie en elke transactie.

 Meer dan 10 Gbps analysecapaciteit en daardoor geschikt  

 voor grotere productieomgevingen.

 24x7, real-time transactieanalyse.

 Alle details over de performance en foutsituaties worden 

 minimaal een week bewaard.

 End-to-end, multi-segment analyse zonder een packet analyzer!

Scope van transactie analyse

 Web applicaties (HTTP | HTTPS)

 Databases (verschillende SQL-smaken)

 Domain Name Services (DNS)

 File en print sharing (SMB)

 VoIP

 Microsoft Services (RPC)

 Citrix (NetScaler & XenApp)

Flexibel en betaalbaar

  Uitgevoerd door ervaren, gecertificeerde  

performance engineers…

  … met een passie voor Wire Data Analytics  

en netwerk packets.

  Op afroep beschikbaar; zowel remote als  

bij u op locatie.

  Financieel aantrekkelijk door flexibele abonnements-

vormen met minimale voorinvesteringen.

  Kostenbesparend doordat tijdrovende, war-room  

achtige probleemanalyses voorkomen worden.
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Visibility-as-a-Service

Vulnerability Management

Health-check

Are your applications
not behaving as expected? 


