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CapMon er et overvågningssystem, som hjælper 
dig med at få overblik over hele virksomhedens 
IT-infrastruktur, gennem opsamling af informa-
tioner fra både infrastruktur og applikationer.

CapMon kræver ikke installation af ekstra software på 
andre enheder i netværket og systemet adskiller sig 
fra andre overvågningssystemer ved at være enkelt at 
bruge og nemt og hurtigt at implementere.

Du kan overvåge alle IP-forbundne enheder med 
tilhørende services gennem en bred vifte af proto- 
koller. Derudover understøtter CapMon Nagios 
plugins.

Styring af CapMon sker via en webportal, der giver 
hurtig adgang til de forskellige funktioner, samt 
overblik gennem overskuelige dashboards. Eventuelle 
overskridelser, eller tegn på overskridelser, af græn-
seværdier eller tilstandsændringer i systemer, rappor-
teres omgående via f.eks. e-mail, SMS eller SNMP- 
traps og sikrer hurtig og effektiv fejlfinding.

CapMon gemmer indsamlede data lige så lang tid, du 
har behov for det. Det giver dig mulighed for, hen 
over tid, at se udviklingen i trafikbelastning, disk-for-
brug, applikationssvartider og lign.

Få et visuelt billede af din infrastrukturs helbred
CapMons dashboard kan tilpasses efter dit behov. fx:

·  Se driftsstatus på systemer 

·  Få overblik, så du kan være proaktiv i stedet for   
 reaktiv

·  Forudse, hvilken betydning det får, inden du imple-  
 menterer nye teknologier og applikationer.

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 kapacitets- 
problemer, og du sikres højere driftsstabilitet og 
tilgængelighed for brugerne.

Indbyggede SLA-funktioner
Med den avancerede SLA-styring i CapMon kan der 
opbygges selvvalgte SLA-grupper, som kan overvåges 
selvstændigt. Disse grupper kan f.eks. omfatte 
servere, systemer og applikationer på kryds og tværs.

Proaktiv overvågning giver færre driftsomkostninger
CapMon indeholder en række værdifulde værktøjer til 
din overvågning. Statistikfunktionen, som er en af 
dem,  har variable opsamlingsintervaller, hvilket sikrer 
at der ikke gemmes flere data, end hvad der er nød- 
vendigt. Dette er ikke kun pladsbesparende, men gør 
det også nemmere at overskue data.

Servicedesk funktioner
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 over- 
vågede enheder her og nu. 

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

CapMon overvåger hele infrastrukturen (netværksenheder, 
servere, services, applikationer og databaser) og giver et 
hurtigt overblik over de overvågede enheder.  
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CapMon kan automatisk generere rapporter over 
belastninger i IT-miljøet og SLA rapporter, således at 
du kan dokumentere driftsleverancen.

Nem opsætning af overvågningsprofiler
Med CapMons templates kan du opsætte og vedlige-
holde overvågningsprofiler for grupper af enheder. 
De giver dig mulighed for at opsætte overvågnings- 
konfigurationen én gang, og bruge den på flere 
enheder.

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.

CapMon SaaS
CapMon leveret som SaaS - et økonomisk stærkt 
alternativ til at købe et overvågningsværktøj til 
ejendom, idet priserne starter med et beløb pr. 
overvåget enhed, plus en fast installationspris én gang 
for alle.

Vi tilbyder forskellige pakker af services, som inde- 
holder overvågning både i og uden for normal ar- 
bejdstid. Derved sikrer du dig, at dine IT-leverancer 
leveres til slutbrugerne til de lovede SLA.

     Mål end-to-end performance af applikationer
Med tilkøb af CapMon ResponseView kan du overvåge 
svar- og transaktionstider på de systemer, som stilles 
til rådighed i virksomhedens centrale driftsmiljø (ERP, 
CRM, MS Office og lignende). Læs mere om CapMon 
ResponseView på www.capmon.dk/Responseview
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Ved hjælp af tendenslinjer, kan du hurtigt 
se, hvornår jeres infrastruktur rammer 
grænseværdier. Det giver dig mulighed for 
at afhjælpe problemet før det opstår.
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