
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alignia for Business Applications identificeert, meldt en voorkomt conflicten die een vermindering veroorzaken in de 

prestaties van Business Applications, of een volledige of gedeeltelijke uitval van de technologische infrastructuur die 

deze ondersteunen. Met een andere benadering van de traditionele monitoring draagt deze module bij aan een soepel 

verloop van Online Services, Business Critical Processes en Technology. Ze zorgt voor stabiliteit en betrouwbaarheid 

in het beheer van informatie. 

 
Alignia for Business Applications identificeert op een eenvoudige manier, met zelf-
ontdekkende tools, de technologische infrastructuur die werkzaam is en biedt een template 
voor elke Business Application en elk van zijn onderdelen. Ze maakt gebruik van een reeks 
basiscontroles en vooraf geconfigureerde controles. Zo wordt een overzicht opgebouwd, dat 
de belangrijkste Business Applications van een bedrijf beslaat, dat aangeeft of de IT-area 
werkt of niet, of het prestatieproblemen vertoont of dat er ergens een conflict is in een van de 
apparaten. 

 
 

Hoe werkt Alignia for Business Applications? 

 
Om Business Applications, zoals ERP, CRM of applicaties voor verkoopbeheer, goed te 
laten werken, is het een vereiste dat ondersteunende technologie (onder andere servers, 
application server, database en network devices) altijd beschikbaar is en naar behoren 
functioneert. 

 
 

Belangrijkste kenmerken van Alignia for Business Applications 

 
Standaard en configureerbare controles 

Alignia for Business Applications voert automatisch controles uit om zicht te krijgen op de 

gezondheidsstatus van verschillende componenten: beschikbaarheid, prestaties en storingen. 

De module bestaat uit diverse te gebruiken templates voor de belangrijkste technologieën, 

operating systems, databases, web servers, applicaties, etc., en het maakt mogelijk om nieuwe 

technologieën of controles toe te voegen voor kant-en-klare applicaties of in-house 

developments. 

 
Impactanalyse en hoofdoorzaak 

 

Voorziet in IT-relevante informatie over welke onderdelen de hoofdoorzaak zijn van de 

onbeschikbaarheid van de Business Applications en de verslechtering in Service Level 

Agreements (SLAs). 

 
Kant-en-klare display-screens 

Voorziet in informatie die direct gerelateerd is aan de Business, met als doel proactief te zijn en 

conflicten op te lossen. Het is echter ook mogelijk om dieper in te gaan op technische details, 

wanneer dat voor u nodig is. 
 

   Afgestemde visie tussen IT en Business 

Weergave van zowel de beschikbaarheid in real-time van elke applicatie (ERP, CRM, etc.) als de   

Online Business Services en Business Processes die getroffen zijn. 
 

 
   Volledige integratie 
 

De module is ontworpen om geïntegreerd te worden met de rest van de Alignia-modules en het is 

de basis voor het monitoren van de Online Business Services en de Business Processes. Het 

biedt een compleet en geïntegreerd zicht op de gezondheid van de volledige technologie die de 

werking van systemen ondersteunt. Als enkele van uw technologische onderdelen al bewaakt 

worden door andere, meer specifieke tools, dan integreert Alignia for Business Applications hier 

volledig mee en gebruikt het informatie uit die systemen om de controle van uw Business 

Applicaties te verrijken. 

Drie stappen om betrouwbaarheid te 

vergroten 
 
1  Bepaal de Business Application 

die gecontroleerd moet worden: ERP, 

CRM, verkoopbeheer, 

betalingssystemen, aankoop en verkoop 

van aandelen, logistieke systemen, etc. 
 
2  Identificeer de technologie, de apparaten 

en applicaties die Business 

Applicaties ondersteunen: web servers, 

database servers, databases, firewalls, 

printers en andere technische 

componenten die bewaakt moeten 

worden. 
 
3  Pas standaardcontroles toe of 

maak een specifieke configuratie 

met aangepaste controles: custom 

of in-house Application Error 

Management. 
 

 
 
 
Belangrijkste platformen die ondersteund 

worden door Alignia for Business 

Applications 
 

 
•  Operating systems: AIX, Solaris, Linux, 

Windows en IBM i 
 
•  Network devices: Cisco, Ports en 

network interfaces 
 
•  Endpoint devices: printers 

 
•  Application Servers: Apache, Tomcat 

 
•  Databases: SQL, Oracle en 

PostgreSQL 
 

•  Middleware: IBM WebSphere MQ 
 

•  Web Server: IIS 

 

 

Embedded Knowledge + Embedded How-to = Immediate Results 

Alle kennis en expertise op basis van honderden succesvolle implementaties wereldwijd samengebracht in een 
stap-voor-stap methode en ingebed in Alignia voor direct en volledig effectief resultaat. 

 

Alignia for Business Applications is onderdeel van Alignia, een allesomvattende oplossing voor monitoring die problemen in de Online Services en 

Business Processen voorkomt en identificeert, samen met de technologie en Security die deze ondersteunen, zodat uw bedrijf soepel kan 

opereren, zonder onderbrekingen, in een veilige omgeving en met optimale zichtbaarheid. 



Weergave van een Business Application 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting van de 

gezondheid van elke 

Business Applicatie 

Naam van de verantwoorde-
lijke persoon en informatie 
over downtime of de tijd 
sinds het laatste incident. 

 

 
 
Root Cause Analysis 

Toont de hoeveelheid 
impacts in Business 
Applicaties, de getroffen 
componenten, de tijd sinds 
het laatste incident, de 
verantwoordelijke persoon 
voor de implementatie, de 
route en berichten. 

 
Components 

Registreert en 
categoriseert per laag alle 
componenten die 
onderdeel zijn van deze 
Business Application. U 
kunt de gezondheidstatus 
en bijbehorende sub-
staten zien. 

 

 
 
 
Getroffen Business 
Elements 

Informatie over de 
verschillende Services en 
Processes die beïnvloed 
worden door deze 
Business Application, 
gecategoriseerd op 
kritische prioriteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
  Focus op Business 

 
Het heeft een overzicht van  
alle Business Applications 
die gemonitord worden en de 
relatie daarvan tot Online 
Business Services en 
Business Processen, en het  
identificeert elk probleem in 
de transacties die daarop 
functioneren. 

 
 
 
 
Reduceer zorgen 
 
Zorgt voor de stabiliteit en 
veiligheid van de uitvoering, door 
verschillende kritieke punten van 
de Business Applications te 
controleren en te voorzien in meer 
effectieve en efficiënte 
besluitvorming. 

 
 

 

 

Extreem snel te 

implementeren en makkelijk te 

onderhouden 
Alignia for Business Applications is 
ontworpen om de configuratie en het 
uitgebreide onderhoud van 
applicaties, servers, apparaten, etc. 
te vereenvoudigen, dankzij de grote 
hoeveelheid controles die opge-
bouwd zijn in het product. Dankzij die 
eenvoud zijn de resultaten direct en 
is onderhoud eenvoudig. 

 
 
 
 
Alleen relevante informatie 
 
Wij bieden de juiste 
informatie via de 
belangrijkste controles die 
nodig zijn voor de Business 
om efficiënt en veilig te 
kunnen opereren. Enkele 
relevante controles zijn 
nuttiger dan duizend 
controles met technische 
informatie.

 
 
 
Over Tango/04 Computing Group 
Tango/04 Computing Group is een van de toonaangevende bedrijven in de ontwikkeling van corporate monitoringsoftware die bedrijven helpt  
om soepel te opereren, zonder onderbrekingen, in een veilige omgeving en met volledige zichtbaarheid. Het bedrijf heeft een uitgebreid netwerk  
van Business Partners en honderden toonaangevende klanten in alle bedrijfstakken wereldwijd, inclusief toonaangevende bedrijven zoals:  
3M, ABN AMRO, Auchan, Banque Centrale du Luxembourg, Banque Pictet, Barnes & Noble, Bayer, BBVA, Bradesco, CC&G  
(London Stock Exchange Group), Costco, Danone, DHL, Dolce & Gabbana, Euronet, GE Money, Gucci, ICBC, Inditex (Zara), ING, Intesa  
San Paolo Bank, Jack Henry & Associates, L’Oréal, Luxottica (Ray-Ban), Manpower, MAPFRE, McDonald’s, Mercedes Benz, Miele, Nike,  
Pfizer, Prada, Raiffeisen Bank, Reale Insurance, Santander Bank, Scotiabank,Telmex, TNT, Tractor Supply Company, UBS Bank, VISA en Zurich. 


