
• Meet de prestaties van uw website
• Zet uw internetinfrastructuur onder hoge bewaking
• Vermijd pannes van uw website of van uw  blog
• Lever het bewijs van de kwaliteit van uw internetoplossingen

 Monitoring/ bewaking en waarschuwingen
• Monitoring van de voornaamste internetdiensten
• Bewaking van complexe webscenario’s
• Bewakingsfrequentie van 1 minuut
• Bewaking elke dag van het jaar en de klok rond verzekerd
• Controle van de gedownloade content
• Mogelijkheid om onderhoudsperiodes te bepalen
• Monitoring van webformulieren
• Beheer van de verwijzingen
• Waarschuwingen via e-mail, sms, twitter,iphone ...
• Keuze van de bewakingscentra
• Verhoogde frequentie van de controles in geval van een panne
• Dubbelcheck van de fouten voorafgaand aan alarm
• Prestatiecontrole
• Automatische traceroute
• Met paswoord beschermde webpaginabewaking

  Internationaal karakter 
van onze monitoring service

• Presentatie van de data in uw uurzone
• Facturatie in Amerikaanse dollar of euro
• Keuze van uw werktaal 

  Partner en reseller
• Beheerstoepassing voor resellers
• Beheer van de privileges van uw klanten
• Integratie met de Desktop reporting tool

Wij gebruiken Internetvista sinds 2006 voor de 
bewaking van ons betalingsplatform. 
Wij zijn uitermate tevreden over de door Internetvista 
geleverde diensten, Sinds het begin levert deze 
onderneming uitstekende prestaties en is hun
aanbod meegegroeid met onze behoeften.

Harold Mechelynck
Chief Strategy Offi cer, Ogone sa

 Bewakingsrapporten en -statistieken
• Uptime van uw bewaakte diensten

• Hulp bij het identifi ceren van pannes

• Analyse van de reactietijden van uw servers

• Mogelijkheden voor export van gegevens

• Prestatierapporten online of via e-mail

• Toegang tot de prestatierapporten via API

• Bewaren van uw bewakingsgegevens

 Administratie van uw bewakingsdienst
• Prijzen naargelang uw behoeften

• Beveiligde online beheertool

• Monitoring beheerd vanuit uw gsm

• Toegang tot uw persoonlijke gegevens

 Diensten en support
• De klok rond ondersteuning en een luisterend oor voor u

• Niets te installeren of te ontwikkelen

• Wij staan voor u klaar sinds 2003

• Keuze van de periodiciteit van uw abonnement

• Onafhankelijk van hostingbedrijven

• Beveiligde betaling via Ogone

• REST API beschikbaar

• Factuur online en via e-mail beschikbaar

• Uw abonnement op elk moment opzeggen

www.internetVista.com

uptime is money
www.internetVista.com

 


