Odhalte
výkonnostní
problémy
vašich aplikací
dríve, než je
zaznamenají
uživatelé

Flowmon
APM
Ve svete závislém na aplikacích je
zajištení jejich bezproblémového chodu
nutností. Správne fungující aplikace
prispívají k produktivite zamestnancu
a spokojenosti zákazníku, klícovým
výhodám každé organizace. Díky
Flowmon APM (Application Performance
Monitoring) mohou IT experti rychle rešit
problémy a aktivne rídit uživatelskou
zkušenost s aplikací.

Flowmon APM
Výkon aplikací pod kontrolou

Úplná viditelnost

Správne fungující aplikace je klícem k efektivite zamestnancu a spokojenosti zákazníku. Rešení Flowmon APM
bylo vyvinuto pro administrátory, kterí chtejí mít kontrolu nad výkonem aplikace a jejím chováním vuci konkrétním uživatelum.

S Flowmon APM spravujete
celý retezec dorucování
aplikace, pro každou transakci.
Snadno rozlišíte problémy na
úrovni síte, aplikace a databáze.

Flowmon APM je urceno pro HTTP/HTTPS a databázové aplikace. Administrátory vede prímo k jádru problému, poskytuje jim data pro efektivní kapacitní plánování
a merení SLA dodavatelu. Protože pracuje na sítové
vrstve, jedná se o neintrusivní merení zkušenosti, s jakou se uživatel pri práci s aplikací setkává. APM merí
prodlevy zpusobené sítí, webovou aplikací nebo databází, a to pro každého uživatele a každou transakci
v reálném case.

Neinvazivní
nasazení

Pro prípady, kdy zrovna nejsou k dispozici reální uživatelé nebo je potreba otestovat specifické scénáre, je
soucástí rešení Flowmon APM Transaction Generator.
Ten predstavuje jednoduchou cestu, jak prostrednictvím syntetických testu proverit výkon aplikace a dodržování SLA.

Okamžitý prínos

Flowmon APM nijak neovlivnuje
infrastrukturu nebo sledované
aplikace. Jedná se o bezagentní
rešení, plne transparentní na
sítové vrstve.

Snadná implementace
a konfigurace dovoluje mít
funkcní monitoring aplikacní
infrastruktury behem nekolika
minut. Základní reporty
a metriky jsou dostupné ihned.

Ovládnete své aplikace
Vyzkoušejte si Flowmon APM ve svém prostredí.
Stáhnete si plne funkcní TRIAL na www.flowmon.com
a získejte nástroj pro:
 Rychlejší odhalování výkonnostních problému vaší
aplikacní infrastruktury
 Merení a reportování úrovne poskytovaných služeb
(SLA)
 Získávání evidencních dat pro kapacitní plánování

Snadné použití
Nástroje a reporty jsou
dostupné skrze prehledný
dashboard. APM index
vyjadrující výkon aplikace
jedním císlem umožnuje
okamžite odhalit zmeny v jejím
chování.

„Flowmon APM je efektivní cesta monitorování našich aplikací. Velkou výhodou je, že rešení
nevyžaduje zmeny v infrastrukture a neovlivnuje výkon aplikacní platformy.“
Stefan Feller
Head of IT
Pharma Mall GmbH

www.flowmon.com

