Netwerk Keten
Monitoring
Dé tool om de gebruikservaring van uw
medewerkers te toetsen aan de werkelijke
prestaties van uw netwerkinfrastructuur.
Netwerk Keten Monitoring (NKM) van Vancis
biedt snel inzicht in de prestaties van uw
netwerk zonder dat het impact heeft op uw
werkzaamheden.
Waarom NKM?
De software laat zien wat uw netwerk
daadwerkelijk aan prestaties levert en waar de
eventuele beperkingen op het gebied van
performance zich bevinden. Zo ziet u eenvoudig
waar het eventuele probleem zich bevindt en
kunnen we daar tijdig op reageren.

Continue
Monitoring

Hoe werkt het?

De voordelen:

Installatie zonder gedoe
Eenvoudig op te zetten

Real-time inzicht

Met een paar muisklikken zijn
de standaard en geleverde
maatwerktesten voor
specifieke applicaties in te
stellen en te plannen.

Met een NKM unit kunt u het
gehele netwerk op locatie en
de verbindingen met uw
datacenter, cloud applicaties
en cloud provider makkelijk
controleren en dit 24 uur per
dag inzichtelijk maken.

Scannen van uw netwerk zonder impact

Geen zorgen meer

Heldere rapportage

Na 1 uur zijn er al voorlopige resultaten zichtbaar. Na
24 uur kunnen wij u al heel goed ondersteunen met
het analyseren en oplossen van de eventuele
bottlenecks in uw verbindingen en in de
gebruikerservaring van uw medewerkers. Uiteraard
kan dit gebeuren zonder dat uw medewerkers merken
dat deze testen worden uitgevoerd.

Met de NKM heeft u geen
zorgen meer en daardoor alle
aandacht voor de continuering
van uw business.

Inzichtelijke rapportages
waardoor u snel kunt herleiden
wat de prestaties van uw
netwerk zijn.

De NKM is zeer eenvoudig te installeren. Sluit de NKM
unit aan op een netwerkpoort van uw netwerk en sluit
hem daarna aan op het stopcontact. Verder zijn er
geen acties nodig.

Responsetijden meten
De NKM unit meet de responsetijden vanuit uw
netwerk naar alle punten die u graag gecontroleerd
wilt hebben. Of dit nu een website, server of cloud
applicatie is, alle verbindingen die u over uw netwerk
of het internet maakt zijn te meten en te valideren.
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De NKM is gericht op een
specifiek probleem waardoor
het probleem snel gevonden
en opgelost kan worden.
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Netwerk Keten Monitoring

Netwerk Keten Monitoring services (NKM) wordt aangeboden door Vancis in
samenwerking met partner TincWorks! De services worden vanuit één centraal punt
beheerd. Dit vereenvoudigt het monitoren van de gewenste keten. Zo is het eenvoudig
om inzicht te krijgen in de status van uw applicatieomgeving. Daarbij kan de services
aangepast worden aan uw specifieke wensen en behoeften voor keten monitoring.
Netwerk Keten Monitoring bestaat uit een of meerdere af te nemen componenten:

1. Performance Analyse
Wilt u weten hoe uw netwerk zich gedraagt ? Performance Analyse onderzoekt de
performance van uw netwerk of van specifieke componenten binnen uw netwerk indien
er twijfels zijn over de werking van een of meerdere onderdelen.

2. Nulmetingen
Gaat u wijzigingen aan uw netwerk doorvoeren? Een andere internetverbinding, andere
firewall of andere componenten vervangen? Een nulmeting is dan erg prettig om snel
het effect van uw wijziging te kunnen zien. Meet voor en na de wijziging uw
netwerkketen door en zie welk effect uw wijziging heeft.

3. Continue metingen
Voer continue metingen uit zodat u op de hoogte bent van de performance van uw
netwerk. De unit kan permanent in uw netwerk geplaatst worden tegen lage kosten.

4. Capaciteitsmeting
Capaciteitsmetingen kunnen u helpen met het tijdig signaleren van problemen in uw
netwerk, zodat u tijdig extra capaciteit kunt toevoegen en problemen kunt voorkomen
voordat ze zichtbaar worden voor uw eindgebruikers.

5. Routeringsanalyse
Verloopt de verbinding naar een specifieke cloudapplicatie of een toepassing op een
andere locatie traag? Met NKM kunt u geautomatiseerd controleren of de routering naar
uw applicatie op de optimale wijze is ingesteld, of dat daar nog extra rendement is te
halen.

Waarom Vancis?

Meer weten?

Vancis weet als geen ander hoe belangrijk
performance is. Door de jarenlange
ervaring heeft Vancis de kennis om uw
applicaties optimaal te laten reageren.
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