THE MONITORIN

COMPANY

CapMon overvåger hele infrastrukturen (netværksenheder, servere, services, applikationer
og databaser) og giver et hurtigt overblik over de overvågede enheder.

CapMon - proaktiv overvågning
CapMon overvåger og opsamler informationer fra
både infrastruktur og
appli-kationer og kræver ikke
in- stallation af ekstra
software på andre enheder i
netværket.

CapMon er et overvågningssystem,
som hjælper dig med at få overblik
over hele virksomhedens
it-infra-struktur

Styring af CapMon sker via en Webbaseret brugergrænseflade, der giver
hurtig adgang til de forskellige
funktioner.

CapMon kan overvåge alle typer af
IP-forbundne enheder, blot disse
enheder understøtter SNMP, Telnet
eller kan afgive SYSLOG informationer.

Eventuelle overskridelser af grænseværdier rapporteres omgående via
f.eks. e-mail eller SMS og sikrer
dermed hurtig og effektiv fejlfinding.

CapMon adskiller sig fra andre overvågningssystemer ved at være enkelt
at bruge og nemt og hurtigt at implementere.

Kort sagt, CapMon kan overvåge alle
typer af IT-udstyr - blot enheden har
en IP-adresse.

Få et visuelt billede af din it-infrastrukturs helbred
CapMons unikke Dashboard kan tilpasses efter dit behov

▪ Se driftsstatus på systemer set fra brugerens synspunkt
▪ Få overblik, så du kan være proaktiv i stedet for reaktiv
▪ Forudse, hvilken betydning det får, inden du implementerer nye
applikationer og teknologier
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Det giver dig mulighed for, hen over
tid, at se udviklingen i trafikbelastning, disk-forbrug, applikationssvar-tider og lign.
CapMon kan sende alarmer i form af
e-mails, SMS, og kan endvidere generere SNMP-traps til andre systemer,
hvis grænseværdier overskrides, eller
hvis der sker tilstandsændringer.
CapMon kan endvidere ved
anvend-else af CapMon ResponseView måle og dokumentere svartider
på virk- somhedens applikationer, og
give et unikt overblik over applikationernes performance.

Indbyggede SLA-funktioner

Med den avancerede SLA-styring i
CapMon kan der opbygges selvvalgte
SLA-grupper, som kan overvåges
selvstændigt. Disse grupper kan for
eksempel omfatte servere, systemer
og applikationer på kryds og tværs.
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CapMon overvåger hele infrastrukturen
(netværksenheder, servere, services,
applikationer og databaser) og giver et
detaljeret overblik over performance,
historiske data og trends.
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Proaktiv it-overvågning
Proaktive funktioner

Statistikfunktionerne i CapMon har
variable opsamlingsintervaller,
hvilket sikrer at der ikke gemmes
flere data, end hvad der er nødvendigt. Dette er ikke kun pladsbesparende men gør det også
nemmere at overskue data.
De overskuelige graf-funktioner
sætter dig i stand til hurtigt at
overskue, om trafikken i dele af
netværket vokser i en grad, som
kræver en opgradering inden for en
kort tidshorisont. Derved undgås
kapacitetsproblemer, og du sikres
højere driftsstabilitet og
tilgængelighed for brugerne

Servicedesk funktioner

De indbyggede vagtskemaer giver
kontrol over, hvem der modtager
alarmer og på hvilke tidspunkter.
Adgangskontrolsystemet giver kontrol
over, hvem der har adgang til at se
og ændre data i CapMon.
Driftsovervågning giver dig status
over alle overvågede enheder her og

nu. I stedet for at sende en alarm
kan CapMon konfigureres til at oprette en “trouble ticket” i servicedesk
systemet og derved understøtte jeres
ITIL processer.

tider på de systemer, som I stiller til
rådighed i jeres centrale driftsmiljø
(ERP, CRM, MS Office og lignende).
Læs mere om CapMon ResponseView i et separat datablad.

CapMon kan automatisk generere
rapporter over belastninger i itmiljøet og SLA rapporter, således at
du kan dokumentere driftsleverancen.

Templates

Applikationer - end-to-end
performance

Med tilkøb af CapMon Responseview
kan du overvåge svar og transaktions-

Moduler til CapMon
Google Maps
- til visualisering af data
Switch port mapper
- få løbende samt historisk
information om en given switch
port
- det enkle og brugervenlige
dashboard interface giver dig
mulighed for selv at vælge
hvordan du vil se de seneste
alarmer

Med CapMons templates kan du opsætte og vedligeholde overvågningen
af de enkelte enheder. Det giver dig
mulighed for at kopiere overvågningskonfiguration af f.eks. én server til
andre lignende servere.

Netværkskonfigurationer
CapMon kan opbevare revisioner af
konfigurationer fra Cisco Nortel og
HP netværkskomponenter.

Konfigurationerne hentes fra enhederne med et konfigurerbart interval
og sammenlignes med sidst hentede
konfiguration.
Hvis der er forskel, kan CapMon
alarmere den systemansvarlige med
information om, hvad der er ændret.
Denne mulighed giver en ekstra tryghed ved konfiguration af netværket.
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