
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alignia for Business Processes controleert en identificeert conflicten in de kritische Business Processes, zoals de 

verwerking van aankooporders in productiebedrijven, de levering aan vestigingen in de detailhandel of de nachtelijke 

sluiting van een bank. Het maakt gebruik van reeds beschikbare informatie in uw systemen, integreert die in het 

product en controleert de werking van de processen op een directe, eenvoudige en niet-opdringerige manier, zonder 

de noodzaak uw applicaties te programmeren of aan te passen. 
 
 

Oplossingen voor het hele bedrijf 
 

Alignia for Business Processes helpt 

de Business de volgende vragen 

simpel en duidelijk te beantwoorden: 

 
Zijn de gegevens die verstuurd zijn vanuit 

een specifieke afnemer, leverancier of 

filiaal op tijd aangekomen? 
 

Zijn alle gegevens in het verwachte 

format aangekomen? 
 

Welk onderdeel van het proces duurt 

langer dan normaal? 
 

Wanneer het gaat om verwerking per item, 

kunnen we dan ontdekken of er elementen 

vastzitten in afwachting van verwerking? 

Drie stappen om uw Business Processes te controleren: 

 
 

1. Identificeer het Business Process dat bewaakt moet worden en de objectieve 

controle van de belangrijkste componenten. 

 
Gebaseerd op vier fundamentele en relevante criteria: de succesvolle uitvoering van het 

proces (wanneer het proces vorderde en succesvol afgesloten werd), de 

beschikbaarheid van technologie die het proces ondersteunt (infrastructuur en 

applicaties), de logica (de uitvoering van geautomatiseerde taken volgens verwachting) 

en de Business Activity (waarbij een Business Indicator voor elke categorie toegekend 

wordt). 

 

 

2. Bepaal de belangrijkste elementen van het proces en de belangrijkste 

controlepunten om de problemen op te sporen, die hun continuïteit 

beïnvloeden.
 

Heeft het proces een hoger aantal 

foutmeldingen ontvangen dan 

normaal? 
 
 
 

De Alignia-module vereenvoudigt ook 

de uitgebreide controle van de IT-

omgeving, omdat het: 

 knelpunten en vertragingen weergeeft, 
identificeert waar ze optreden en 
vaststelt welke afnemers, leveranciers 
of business-partners getroffen zijn; 

 het type probleem vaststelt: 

 
 

Proces-afnemers 

 
De partijen die 
betrokken zijn bij het 
proces en die speciale 
controles of een hoger 
niveau van 
zichtbaarheid kunnen  
vereisen. Bijvoorbeeld 
een specifieke 
afnemer, 
leverancier of filiaal. 

 
 
Kanalen 

 
De technologie die 
gebruikt wordt om 
gegevens te 
verkrijgen  en 
informatie te geven. 
Bijvoorbeeld: EDI, 
B2B integration, FTP, 
web, etc. 

 
 
Stadia 

 
Een groep technische 
taken of controle-
punten, waarop 
controles die  
gebaseerd zijn op 
statistieken, worden 
vastgesteld: processed 
elements, processed 
value, number of 
defects, Backlog, etc. 

 
 

 

Taken 

 
Activiteiten met 
bijbehorende 
controles, die de 
status van de 
gezondheid en 
specifieke 
statistieken toont.

infrastructuur, applicaties, security, format 
en data integrity, etc; 

 zorgt voor een voortdurend proces van 
verbetering, waardoor u meer proactief 
kunt werken; 

 elk probleem reeds vroeg in het batch 
process detecteert en opspoort of een 
vertraging ervoor zorgt dat een proces niet 
op tijd afgerond is; 

 in real-time de stroom van items 
analyseert en deze vergelijkt met eerdere 
perioden, om ongebruikelijke activiteit op 
te sporen. 

3. Bepaal het type controle dat toegepast moet worden. De controles zullen 

alleen uitgevoerd worden op een task level en afgestemd op het type: batch of 

item. 
 

 
Batch Processing: gericht op de duur van het proces en bedoeld om vooraf te 

detecteren of er vertragingen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: duur van het proces, 

planning, integratie, defecten, conflicten in de technologie die het proces ondersteunen 

en softwarefouten tijdens run-time. 

 
Item Processing: controles om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het proces 

soepel verlopen, zonder knelpunten, vertragingen of verliezen. Voorbeelden hiervan zijn: 

stroom van artikelen (knelpunten, vertragingen en verliezen), defecten, conflicten in de 

technologie die het proces ondersteunen en softwarefouten tijdens run-time. 

 

 
Embedded Knowledge + Embedded How-to = Immediate Results  

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

 

Alignia for Business Processes is onderdeel van Alignia, een allesomvattende op loss ing voor  monitoring die problemen in de Online Services 
en Business Processes voorkomt en identificeert, samen met de technologie en Security die deze ondersteunen, waardoor uw bedrijf soepel 
(zonder onderbrekingen) kan opereren, in een veilige omgeving en met optimale zichtbaarheid. 



Weergave van Alignia for Business Processes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Business Consumers  
Toont voor elke afnemer zijn 
status in het proces, of deze 
nu wordt beïnvloed door een 
probleem of niet. 

Het geeft ook toegang tot 
gegevens van een specifieke 
afnemer. 

 
Process Stages  

Toont de algehele status 
van elke fase, de 
operationele status en de 
status van de technologie 
die deze ondersteunt. 

 
Process Activity 

Noteert de vorderingen van 
verschillende elementen, 
zoals of ze werkzaam zijn 
en het aantal items in elke 
fase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Betere IT - Business 
communicatie 

We spreken een 
gemeenschappelijke taal, 
die communicatiebarrières 
afbreekt. We tonen in real 
time wat er gebeurt in de 
Business Processes en in 
elk van de belangrijkste 
elementen: afnemers, 
kanalen, sub-processen, 
stadia en taken. 

 
Bescherm uw investering 
De Alignia-technologie integreert 
perfect met andere technische 
tools voor monitoring, BPM, data 
sources, logs en andere 
producten die u al hebt 
geïmplementeerd. Het gebruikt 
die informatie opnieuw en geeft 
een high-level overzicht. Zo kunt 
u profiteren van uw eerdere 
investeringen en uw 
implementatie grenzeloos laten 
groeien. 

 
Implementeer in dagen, niet 
jaren 

Projecten van dit type waren 
vroeger oneindig lang en 
complex. Alignia bundelt alle 
kennis die nodig is om uw project 
in een recordtijd succesvol te 
maken. 

 
Integratie met Online 
Business Services 

Alignia for Business 
Processes is volledig 
geïntegreerd met Alignia for 
Online Business Services. 
Samen vormen zij een ideale 
oplossing voor de controle 
van alle dagelijkse activiteit 
van uw Business, omdat het 
naast de controle van 
Business Processes nodig is 
om te weten welke Online 
Services getroffen zijn. 

 
 
Over Tango/04 Computing Group 
Tango/04 Computing Group is een van de toonaangevende bedrijven in de ontwikkeling van corporate monitoring-software 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 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. 


