NOC2go
- monitoring as a service

Abonnér på it-overvågningen
Overvågning af servere, storage, netværk og applikationer er kendt for
hurtigt at blive et ‘blinkende juletræ’ med unødvendige alarmeringer eller
forkerte opsatte parametre i uoverskuelige dashboards. Det kræver
ressourcer og erfaringer at sikre en velfungerende it-overvågning. En opgave,
edgemo’s konsulenter ofte varetager – typisk i form af konsulentassistance,
men nu også som en service, du kan abonnere på.
edgemo NOC2go – Network Operations Center to go – er en enterprise
overvågningsløsning, baseret på Microsoft System Center Operations
Manager (SCOM). Med et overskueligt og brugervenligt webinterface.
Leveret som en service. Hvor det normalt tager minimum fem dages
implementering plus en dags månedligt vedligehold at holde SCOM
kørende, kan edgemo NOC2go gøres køreklar på under en time.
Med it-overvågningen leveret som en service, er der ingen initial
investering og ingen vedligehold af eget overvågningssystem. Fællesskabet
med de øvrige abonnenter sikrer, at nye features kommer alle til gode, uden
at kompromittere muligheden for personligt tilpassede views. En økonomisk
sammenligning mellem en OnPremise-løsning og NOC2go viser, at har du
færre end 100 virtuelle servere, er business casen mere end oplagt.
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NOC2go installeres som agent på virksomhedens servere, hvorefter
edgemo’s serviceplatform indhenter oplysningerne. Herfra præsenteres de
i tilpassede dashboards, så it-afdelingen altid har let adgang til de vigtige
oplysninger. Webinterfacet opdateres med information i realtid, og kan med
fordel bruges til at vise driftstatus på en storskærm – foruden naturligvis
på mobilen, tablet’en og pc’en. Løsningen hostes hos edgemo med fuldt
redundant infrastruktur på alle services. Self Service Portalen er baseret på
AzurePack webportalen.
Prøv NOC2go gratis i 30 dage! Send en mail til services@edgemo.com,
så kontakter vi dig senest næste arbejdsdag.
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