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De 3 pijlers van Visibility-as-a-Service zijn:

 Ervaren, gecertificeerde specialisten met een passie voor Wire Data Analytics en netwerk packets.

 Eenvoudig te gebruiken en te beheren APM/NPM oplossingen van PerformanceVision.

 Flexibele abonnementsvormen variërend van 1-2 weken tot 3 jaar (en langer!).

Een actieve bijdrage aan uw bedrijfsdoelstellingen

Door deze aanpak worden onze specialisten ervaren als een welkome aanvulling op uw eigen teams. Samen leveren we een actieve 

bijdrage aan uw bedrijfsdoelstellingen:

 Regelmatige en heldere inzichten over het feitelijk gebruik van applicaties en onderliggend netwerk.

 De bijbehorende gebruikerservaring en het bandbreedtegebruik voor de verschillende locaties.

 Snel analyseren en oplossen van problemen; bijvoorbeeld voor en na changes en migraties:

  ✓ Invoering van een hybride, SD-WAN netwerk.

  ✓ Datacenter consolidatie.

  ✓ Overgang naar een hybride, deels cloud-based applicatielandschap.

 Een passende sizing voor uw bestaande en nieuwe (SD-)WAN infrastructuur.

 Verbeterde samenwerking tussen de verschillende IT-Ops en DevOps teams.

 Snelle en probleemloze uitrol van nieuwe applicaties of nieuwe versies van bestaande.

Visibility-as-a-Service is speciaal ontwikkeld voor IT-Ops en DevOps teams die verantwoordelijk zijn 
voor een hybride applicatieomgeving en onderliggende netwerkinfrastructuur. Het helpt deze teams 
met het sterk verminderen van het aantal storingen en de daaruit voortvloeiende oplostijden.



Breed, gedetailleerd en schaalbaar

  Initiële configuratie is tot een  

minimum beperkt.

  100% van het netwerk verkeer wordt 

geanalyseerd vanaf OSI laag 2 tot aan 

de applicatie transacties.

  End-to-end, multi-segment analyses 

(zonder een speciale packet analyzer!)

  Elk detail van elke sessie en elke  

transactie.

  Meer dan 10 Gbps analysecapaciteit.

  Schaalbaar: S, M en L (met of zonder 

meegeleverd hardwareplatform).

Scope van transactie analyses

  24x7, alle transacties real-time.

  Alle details worden minimaal een week 

bewaard.

  Webapplicaties (HTTP | HTTPS).

  Databases (verschillende SQL smaken).

  Domain Name Services.

  File en print sharing (SMB).

  VoIP.

  Microsoft Services (RPC).

  Citrix (NetScaler & XenApp).

Flexibel en betaalbaar

  Uitgevoerd door ervaren, gecertificeer-

de 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 

abonnementsvormen met minimale 

voorinvesteringen.

  Kostenbesparend doordat tijdrovende, 

war-room-achtige probleemanalyses 

voorkomen worden.

Meer over Visibility-as-a-Service

Een streep door de hoge aanloopkosten en lange doorlooptijd

Onze 3 pijlers beperken complexiteit, aanloopkosten en doorlooptijd tot een minimum. Hierdoor gaan we snel van start met  

het monitoren, analyseren en oplossen van applicatie- en netwerkproblemen. Dat doen we per definitie pro-actief en in nauwe  

samenwerking met uw eigen teams.

Per definitie pro-actief

Nauwe samenwerking

Snelle probleemanalyse
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Visibility-as-a-Service

Vulnerability Management

Health-check

Are your applications
not behaving as expected? 


