
Vi ser övervakning som en kvalitetssäkrande och tryggande 
funktion, oavsett om det är Aditso eller annan part 
som sköter leveransen av ert IT-system. Nästan fulla 
hårddiskar har vi alltid kontroll över långt innan det sker. 
Aditso MonIToring innebär dessutom övervakning av de 
system, servrar, nätverk och applikationer vars funktion 
är avgörande för ett företags drift, produktion och – i 
slutändan - lönsamhet.

Aditso MonIToring förhindrar att fel uppstår som stör ert affärskritiska IT stöd.  
Det gör vi med hjälp av gediget tekniskt kunnande och know-how beträffande 
övervakning av flöden.

Övervakningstjänsten MonIToring konfigureras och anpassas utifrån era behov 
och önskemål, till exempel övervakning av:

 y Processverifiering och uppföljning av tekniska flöden

 y Olika typer av EDI-flöden, t ex fakturering, betalningar, lagersaldo och 
annan informationsöverföring 

 y Att filer lämnas och hämtas som de ska

 y Att inkommande ordrar tas om hand 

 y Att mailflöde fungerar som det ska 

 y Att er backup fungerar som den ska 

 y Varningar i olika loggfiler

 y Kontroll av olika typer av schemalagda jobb 

 y Systemets funktion över tid

Vår övervakningstjänst är standardmässigt bemannad under kontorstid. Vi 
kontrollerar och följer upp larm, bedömer åtgärdsstrategi och agerar utifrån 
den process som överenskommits med er.

För mera trygghet och till-
gänglighet - välj till Aditso 
Optimize SQL 
Aditso SQL-optimering säkerställer 
effektiva och snabba arbetsprocesser, 
hög tillgänglighet och ökad 
produktivitet, oavsett om ni har köpt 
SQL-installation av oss eller någon 
annan. Vårt åtagande anpassas helt 
och hållet till ert behov. 
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För ännu mera trygghet – 
välj till Aditso BackITup
En av de säkraste lösningarna för 
backup som finns på marknaden 
idag, med lagring på olika 
geografiska platser vid regelbundna 
tider. Samtidigt är det enkelt 
och tillgängligt och kräver inga 
investeringar i hårdvara och licenser.

Trygghet - Transparens -  
Tillgänglighet

 y Vi övervakar inte bara tekniken utan vi övervakar verksamhetsflöden, i tekniska termer

 y Genom att övervaka ert IT-system kan vi se till att kostsamma driftstörningar minimeras och att åtgärder mot fel 
och brister sätts in i tid. Allt för att undvika störningar i det dagliga arbetet, vilket sparar tid och pengar samtidigt 
som stressen minskar hos era medarbetare

 y Aditso MonIToring innebär trygghet, tillgänglighet och en bekymmersfri IT-vardag för ert företagD
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