
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciaal gecreëerd om uw Online Business Services te controleren; Alignia for Online Business Services bewaakt real 

time de uitwisselingen die plaatsvinden tussen uw bedrijf en afnemers, leveranciers en Business Partners, zoals e-

commercetransacties, autorisaties van creditcard-betalingen en online aanvragen van leningen.  
 
 

Om ons doel te bereiken hebben we ons gericht op drie belangrijke aspecten: 

 
Alignia for Online Business Services is 

speciaal gecreëerd om vragen te 

beantwoorden zoals: 

 
Is de service actief voor alle afnemers of 

slechts voor enkele? 

1. Gedeelde visie tussen Business en IT 

 
De module richt zich op de Online Business Services die kritisch zijn voor het bedrijf; 

we identificeren de Business-elementen en bepalen de interacties en hun onderlinge 

relaties: 

 

Een externe provider levert matige 

service, welke impact heeft dit op de 

Business? 
 

Wat is op dit moment het niveau van 

activiteit van mijn belangrijkste klanten? 

Hoe vergelijk ik dit met andere dagen en 

tijden? 
 

Is er een vermindering in responstijd die de 

Business-activiteit beïnvloedt? 

 

Werken al mijn technologische kanalen? Is er 

een kritische werking van de service  

verlaagd in een specifiek kanaal? 

 
 
Service’s Consumers 
 

Groepen gebruikers 

met verschillende 

technologische 

behoeften.  

 

Voorbeelden: 

End User, Distributor, 
Partner, Supplier. 

 
 
Delivery Channels 
 

Het medium via welke 

de service geleverd 

wordt. 

Voorbeelden:  

Web, B2B interface, 

ATM’s. 

 
 
Service Features 

Kritische functies in een 
service. 

Voorbeelden: 

Booking, aankopen  

en online betalingen. 

 
 
External suppliers 
 

Services van externe 

leveranciers (real 

time) die een 

negatieve invloed op 

de online service kan 

hebben.  

Voorbeelden: 

Autorisatie door 

VISA/Mastercard 

voor transactie met 
credit/debitcard.

 

Wat was de beschikbaarheid van mijn  

service in de laatste maand (SLA)? En in 

de afgelopen jaren? Welke kwestie heeft 

de meeste downtime veroorzaakt? 

 

 
Het product heeft geïntegreerde kennis 

op basis van honderden succesvolle 

implementaties en een stap-voor-stap 

methode, die gebruikt wordt om elke 

Online Business Service van 

verschillende bedrijfstakken te bewaken.

Zo kunt u het gedrag van verschillende gebruikers controleren, voorspellen en verbeteren, 

alsmede de verschillende toegangskanalen tot de service en de Business-functionaliteiten. Het 

bepaalt ook of de impact veroorzaakt is door een externe service-leverancier. 

 
2. Dual control view 

 
Elke combinatie van de verschillende Business Elements wordt gecontroleerd op basis van 
twee uitgangspunten: 1. vanuit een technische benadering, waarbij de gezondheid en 
beschikbaarheid wordt bewaakt, en 2. vanuit het perspectief van de eindgebruiker, waarbij 
gecontroleerd wordt of de werkelijke Business-activiteit en de responstijden zijn zoals 
verwacht. De benaderingen vullen elkaar aan en kunnen detecteren of de service vertraagd 
is of een niet-verwachte activiteit laat zien, ondanks dat de technische controles aantonen 
dat het systeem naar behoren werkt. 
 

 
De IT-specialisten die ontevreden zijn 

over de traditionele monitoring-tools, 

zullen Alignia for Online Business Services 

een vernieuwende oplossing vinden, 

werkelijk georiënteerd op de Business, 

omdat het zorgt voor optimale 

zichtbaarheid op zowel de Business als 

de IT-omgevingen. 

 

Activity 
 

Response 
time 

 
 

3. Totale integratie

 
User      
vision 

 

 
  Technical 

vision 

 

Health 

 
Availability 

Als bedrijven reeds andere tools hebben, zoals technical monitoring-producten, user 
experience en Application Performance Management (APM)- tools, dan  k an  Alignia 
for Online Business Services d a a r  volledig mee geïntegreerd worden. Bovendien kan 
het informatie vinden in verschillende bronnen: logs, databases, SNMP-traps, etc. 

 

 

 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 opgebouwd in Alignia, voor direct en volledig effectief resutaat. Alignia for Online Business Services 

is onderdeel van Alignia, een uitgebreide oplossing 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 kan opereren, 

zonder onderbreking, in een veilige omgeving en met volledige zichtbaarheid. 



Algemene visie op de Service 
 

Het hoofdscherm van het product geeft de algemene beschikbaarheid van de service en de verschillende elementen weer: 

afnemers, leveringskanalen en business-functies, het niveau van activiteit en de kwaliteit van de user experience. 
 
 
 
 

Availability 
Het toont de huidige 
beschikbaarheid in periodes 
(maandelijks en dagelijks) en 
een statistiek van de 
ontwikkeling van de 
dagelijkse niet-
beschikbaarheid (in minuten). 

 

 
    Service Delivery 

Het toont de status van de 
verschillende Business-
elementen, alsmede hun 
onderlinge relaties en de 
integratie met andere service-
componenten. Voor elk  
element kunt u meer 
informatie krijgen door dieper 
in te gaan op de indicatoren. 

 

External Business Services 
Status 

Het toont de huidige status 
van de service van externe 
leveranciers. 

 

 

Business Activity and User 
Experience 

Het toont, voor een specifieke 
periode, de werkelijke en 
gesimuleerde user experience, 
het maakt storingen in de 
service zichtbaar, alsmede de 
succesvolle  transacties of die 
met fouten. 

 
 
 

 
 
 
 

SLA (Service Level 
Agreement) report en 

voortdurende 
verbeteringsstatistieken, met 
een overzicht van de meeste 

frequente storingen. 

Service Level Report Business Activity Analysis  
The Key Performance Indicator (KPI) 
detecteert slechte werking van de 
Business door de actuele activiteit te 
vergelijken met eerdere dagen (week, 
maand of voorafgaand jaar), zelfs als 
de  technologie die de service 
ondersteunt aangeeft dat het systeem 
correct werkt. 

 

 
   
  Betere communicatie 
  tussen IT en Business     

We spreken een 
gemeenschappelijke taal, die 
communicatiebarrières 
afbreekt. We tonen in real time 
wat er gebeurt in de Business 
en in elk van de belangrijkste 
elementen: dienstafnemers, 
leveringskanalen, business-
functies en services van derde 
partijen. 

 
Bescherm uw investering 
 
Maximaliseer de ROI van uw 
huidige producten voor technische 
monitoring, APM (Application 
Performance Management), user 
experience, etc., door een 
eenvoudige en snelle integratie. 
Of vul deze tools aan met onze  
producten, inclusief onze nieuwe 
APM Engine. 

 
Implementeer in dagen, niet jaren 

 
De projecten van dit type waren 
oneindig lang en complex. Alignia 
brengt alle kennis samen die nodig 
is om uw project in recordtijd 
succesvol te maken. 

 
Integratie met Business 
Processes 

Alignia for Online Business 
Services wordt volledig 
geïntegreerd met Alignia for 
Business Processes. Samen 
vormen zij een ideale 
oplossing, omdat bedrijven 
ook de processen moeten 
controleren die direct van 
invloed zijn op de Online 
Services. 

 
 

  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 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. 


