Rápidas operações da aplicação

DDSem hardware adicional
DDNenhuma atualização de software

Identificação em tempo real de de problemas

MONITORAMENTO E ALERTAS EM
TEMPO REAL PARA O AMBIENTE
DE BASE DE DADOS

DDInstalação desatada
DDMínimo conhecimento técnico necessário

Vista completa de aplicativos e infra-estrutura
Monitoramento de banco de dados, sistema operacional e aplicativos
Solução de problemas de aplicativo e desempenho reduzindo custos
Monitoramento de desempenho em nuvem em todos os locais de aplicativos

DDPainel da nuvem

fone +1-650-3539327
e-mail info@aimbetter.com
web www.aimbetter.com
LinkedIn https://www.linkedin.com/
company/aimbetter

Nossa solução

AimBetter solução SaaS baseada na nuvem faz com que
as aplicações funciones mais rápido. Compreendendo
relacionamentos e dependências no banco de dados e no
ambiente de TI, a solução monitora e otimiza continuamente o
desempenho das aplicações e base de dados para permitir a
identificação rápida de problemas diferentes de outras soluções
de base de dados SQL . Nossa solução é integrada com o nosso
suporte de especialistas que irá orientá-lo a identificar e resolver
rapidamente os problemas e erros que desaceleram seu sistema.

Mundialmente usado por
empresas desde 2015
Mais de 170 clientes trabalhando em 500 servidores com
7000 bancos de dados, simplesmente devido à capacidade
unica de identificar potenciais problemas no seu ambiente
de banco de dados, o principal gargalo da APM.

Benefícios da solução

DD Diagnósticos de aplicações em tempo real
DD Exibiçãocentralizada de dados
DD Interface de gerenciamento fácil de usar baseada em web
DD Monitora e envia alertas em tempo real para
todos os problemas de desempenho relacionados
ao servidor SQL, SO e hardware

Cobertura completa de TI e banco de dados

Abrange os requisitos de resolução de problemas de desempenho
de TI e banco de dados, ao mesmo tempo que identifica a
origem exata de problemas de desempenho de aplicativos.

Redução de custos na solução de problemas

Identifica rapidamente a origem do problema de
desempenho e informa imediatamente os proprietários
relevantes de TI, DBA ou aplicativos assim reduz o
tempo e os custos de solução de problemas.

COMO FUNCIONA
AimBetter é uma solução SaaS que remotamente
monitora, analisa e resolve problemas de
desempenho de aplicativos. Ao instalar um
agente em cada local do aplicativo, a solução
permite uma visão única e completa dos
problemas de desempenho da aplicação.

Supported
databases

Microsoft
Azure SQL
Database

Supported
applications

Availability with
any data center or
cloud provider

