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GAUEKO  · Check-mk-n oinarritutako monitorizazio proaktiborako tresna

IT azpiegiturako sistema jakinean egoteko enpresaren gailuen eta sistema kritikoen
egoera, sortu daitezkeen akatsak eta mehatxuak aurreikusteko abisu bat bidaliz
notifikazio batekin Teams-era edo Telegram-era. 

Nori doa zuzenduta?
 Tamaina guztietako enpresei, eskala handiko konfigurazioei, zeinek aplikazio eta azpiegiturak gainbegiratu behar

dituzten. Hainbat kokapenetan datu-zentro ugari dituzten enpresak gainbegiratzeko gai da.

Zer irtenbide teknologiko estaltzen ditu?
 Aplikazioak monitorizatzeko aukera ematen du, baita honako alderdi hauek ere: 

 Sistema lokalaren edo hodeiaren errendimendua monitorizatzea.
 Denbora errealeko jakinarazpenen sistema Microsoft Teams, Telegram eta posta elektronikoaren bidez.
 Egindako backup-en egoeraren kontrola.
 Hurrengo parametroak monitorizatzeko aukera: 

1. Ram memoria
2. Cpu-ren erabilera
3. Diskaren espazioa
4. Uptime

 SAP sistemen egoera
1. SAP Version / Sap State
2. SAP Hana status

 Solution Managerraren jakinarazpenak erakusteko aukera eta elkarri eragiteko aukera
ABAPen zereginak egiteko BOT batekin.
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Abantailak:

 Monitorizazio zentralizatua izatea, hainbat sistema orrialde beretik
monitorizatzeko aukera.

 Monitorizatutako zerbitzuen egoeraren jakinarazpen azkarra.

 Edukia siteen bidez antolatzea. Adibidez, orri berean sistema kritikoenak
izatea.

 Edukien bilaketa azkarra. Monitorizazio-parametroak erabiliz, erraz aurki
dezakegu nahi duguna.

 Mugikorretik sartzea. Gailu mugikorretatik sar daiteke GAUEKOn, interfaze
erraz eta adiskidetsuari esker.

 Gailu batean SAP sistema bati buruzko informazio garrantzitsua jaso ahal
izatea Telegram edo Teamsen jakinarazpenen bidez.
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IT azpiegiturako sistema jakinean egoteko enpresaren gailuen eta sistema kritikoen
egoera, sortu daitezkeen akatsak eta mehatxuak aurreikusteko abisu bat bidaliz
notifikazio batekin Teams-era edo Telegram-era. 
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