האם ידעת שכ 80%-מהנתונים שברשותך נוצרים ע"י
"מכונות" בצורה אוטומטית ?
האם ידעת שבנתונים אלה טמון מידע רב ערך לגבי
הלקוחות ,לגבי מערך המיחשוב שלך ולגבי עסקיך?
האם ידעת שנתונים אלה לרוב אינם מנוצלים?
האם אתה מודע לקושי שבגישה לנתונים אלה
הנוצרים ממגוון עצום של מערכות ושל פלטפורמות
בהן אתה משתמש?

עובדות שכדאי להכיר
היא פלטפורמת ניתוח ה Big Data -המובילה בעולם ,ומספקת דרך קלה ,מהירה ובטוחה
לנתח את זרמי הנתונים המסיביים שמפיקות מערכות המחשוב והתשתיות הטכנולוגיות –
פיזיות ,וירטואליות ובענן.
מנטר את כל ה Machine Data -כדי לסייע בטיפול בתקלות ולחקירת אירועי אבטחה תוך
דקות ,במקום תוך שעות או ימים Splunk .מנטר את התשתיות הארגוניות מקצה לקצה
בכדי למנוע ירידה ברמת השירות.
מספק נראּות בזמן אמת ותובנות קריטיות לגבי חוויית הלקוח ,טרנזקציות ומדדים עסקיים
חשובים אחרים ,ממערכות רבות ובמקביל.
הופך את הנתונים לנגישים ,שמישים ובעלי ערך בחלקי הארגון השונים.
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איך זה יעזור לך
 ניתוח, מעקב אחרי טרנזקציות חוצות מערכות, קיצור זמן איתור תקלות:IT Management
ואיתור בזמן אמת של זמינות משאבי המחשב ללקוחותיך
 וסטיות מסטנדרטים ומדרישות רגולטוריות, אי התאמות, חקר ואיתור חריגות:Compliance
 זיהוי חריגותSIEM
,
, לביטחון המידע הארגוני:Security
 הפקת מידע מהצלבות בין נתוני מערכות מגוונות בזמן אמת:Business Intelligence
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