MONITORING A SPRÁVA
INFRAŠTRUKTÚRY
Nechajte to na nás

Monitoring a správa infraštruktúry od DATALANu
Venujte sa naplno svojmu poslaniu a monitorovanie a správu svojich informačných systémov a infraštruktúry nechajte na
odborníkov – teda na nás.
Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií získaných z jednotlivých komponentov infraštruktúry sa realizuje
v DATALAN monitorovacom centre našimi odborníkmi. Odtiaľ je vykonávaná aj správa infraštruktúry, upozorňovanie na
potenciálne problémy i návrhy na ich riešenia a pravidelné reportovanie.
Vysokou pridanou hodnotou nášho riešenia je dokonalé zmapovanie prostredia vašej organizácie a sledovanie každého
jedného komponentu tak, že vie predvídať a včas reagovať na jeho prípadnú poruchu alebo výpadok.

Vaša bezpečnosť je na prvom mieste

Čo vám ponúkame?

Pripojením na internet skvalitňujete poskytovanie služieb vašim klientom, ale
tiež sa viac a viac otvárate potenciálnym hrozbám, ktoré môžu ohroziť
fungovanie vašej organizácie. Chod každej modernej spoločnosti je čím
ďalej tým viac závislý na fungujúcich informačných systémoch, počítačoch,
tlačiarňach a pripojení na internet.

•

Ako predísť neočakávaným výpadkom poskytovaných služieb, kybernetickým útokom zvonka, nežiadúcim únikom informácií tak, aby chod
organizácie bol čo najmenej ohrozený, je ozajstnou výzvou. Mať prehľad o
stave svojej infraštruktúry a kritických aplikáciách či dostupnosti a požadovanej kvality služieb je nevyhnutnosťou – my vám s tým pomôžeme.
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•
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Istotu, že o správu infraštruktúry
a bezpečnosti je postarané
Monitorovanie PC, serverov,
aplikácií, databáz, počítačovej
siete, bezpečnosti a mnohých
iných
Proaktívny monitoring, ktorý
dokáže identifikovať potenciálny
výpadok či ohrozenie ešte pred
tým než nastane
Optimalizáciu monitorovaného
prostredia a zvýšenie jeho
efektivity

To pravé pre vás?
Službu Monitorovanie a správa
infraštruktúry poskytujeme pre
všetky typy organizácií nezávisle
od veľkosti, komplexnosti alebo jej
obchodného zamerania.
Okrem správy a monitorovania
táto služba dokáže pomôcť aj pri
rozhodovaní o smerovaní rozvoja
infraštruktúry organizácie.

Výhody nášho riešenia

Referencie:

• Odbúranie starostlivosti o správu infraštruktúry a prenesenie
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zodpovednosti na tretiu stranu
Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo IT prostredia
Zefektívnenie prevádzky informačných technológií
Neustále najmodernejšie nástroje na sledovanie a správu infraštruktúry
Informačné technológie ako nástroj na plnenie poslania organizácie
Predchádzanie výpadkom a zvyšovanie kvality a dostupnosti
poskytovaných služieb
Pravidelné reportovanie stavu infraštruktúry
Okamžité reportovanie problémov, incidentov a ich primerané riešenie
Modulárne riešenie – nastaviteľné presne na požiadavky zákazníka,
ktorý platí iba za využívané moduly

Napojenie na
call centrum/help desk

Universal maklérsky dom, a. s.
eGov Connector
Bratislavský samosprávny kraj
Mesto Nové Zámky
DATALAN

Monitorovacie
centrum

Zákazník

•
•

Databázy
Aplikácie
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Servery
Koncové stanice
Sieťové zariadenia
Tlačiarne
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Monitorovanie bezpečnosti
Malware ochrana
Ransomware ochrana
Spam ochrana

Kontaktujte nás
DATALAN, a. s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
Tel.: 02 502 577 77
Fax: 02 502 577 00
Email: info@datalan.sk
www.datalan.sk

