
INISI Monitoring-as-a-Service

Hoe groter de afhankelijkheid van bedrijfskritische 
applicaties, hoe belangrijker de performance ervan. 
Lang wachten om in te kunnen loggen, sessies die 
uitvallen, vertragingen bij het laden van afbeeldingen, 
al dit soort zaken leiden tot gefrusteerde gebruikers en 
productiviteitsverlies.

Het INISI Monitoring-as-a-Service platform helpt bij het 
opsporen van problemen en de oorzaak ervan.
Dit platform, dat 24x7 gemanaged wordt door onze 
specialisten, vervult al je monitoringbehoeften.

INISI zorgt voor de beschikbaarheid van het platform 
en regelt het onderhoud van de onderliggende 
softwarelagen. Desgewenst kun je ook bij ons terecht 
voor ondersteuning en voor advies bij het verder 
optimaliseren van je IT omgeving.

Volledig 360° Performance Inzicht en Analyse

Het INISI Monitoring-as-a-Service platform is gebaseerd 
op de geavanceerde software van eG Innovations. 
Hiermee krijg je een volledig 360° inzicht in de 
performance. De autocorrelatie-functionaliteit toont 
de afhankelijkheden die van invloed zijn op de dienst 
die de eindgebruiker ervaart –  binnen de gehele keten 
van netwerk, servers, opslag en hypervisor tot en met 
database en applicatie. 

Door de verschillende componenten slim met elkaar 
te verbinden, biedt het INISI Monitoring-as-a-Service 
platform inzicht in grote hoeveelheden monitoringdata. 
Deze data worden in een helder en overzichtelijk 
dashboard gepresenteerd. Bovendien wordt de 
relevantie ervan binnen de context van je omgeving op 
begrijpelijke wijze weergegeven, zodat je weet wanneer 
je actie moet ondernemen en wanneer niet. 
 

      360° Inzicht in de performance van je IT-omgeving en applicaties
      Met unieke autocorrelatie-functionaliteit
      Ondersteunt 200+ applicaties, 10+ virtualisatieplatformen en 10+ besturingssystemen

INISI Monitoring-as-a-Service
Gebaseerd op de technologie van eG Innovations
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Snel en eenvoudig te activeren

Met INISI Monitoring-as-a-Service (MaaS) hoef je zelf 
geen monitoringsysteem in te richten of te onderhouden. 
INISI zorgt voor alle back-end systemen en databases die 
hiervoor nodig zijn.

Gebruik maken van het platform is erg eenvoudig. Het 
enige wat je hoeft te doen is inloggen met je INISI MaaS 
account, je monitoring-agent downloaden en deze 
installeren op het systeem dat je wilt monitoren. Klaar. 
Vanaf dat moment verzamelt het platform automatisch 
alle gegevens en presenteert deze in je eigen dashboard 
op maat.

Geen investering nodig

Er is geen investering nodig om gebruik te maken van 
INISI Monitoring-as-a-Service. Je betaalt alleen een 
abonnement per maand en zolang je dienst gebruikt. 
De kosten hiervoor variëren, afhankelijk van de 
dienstverlening en rapportage. Deze wordt op maat voor 
elke klant ingericht op basis van je situatie en behoeften.

Proef op de som?

Neem contact op met INISI en we creëren gratis een 
account. Je kunt ons telefonisch bereiken op 
010-436 88 22 of kijk op www.inisi.com/maas.

Rivium 3e straat 11 | 2909 LH Capelle aan den IJssel

010 - 436 88 22 | info@inisi.com | www.inisi.com
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