
Ваши действия 
О КОМПАНИИ 

 Українська компанія, заснована у 1997 році 

 Ведучий інтегратор ІТ та інженерних систем 

 Направлення діяльності:  

 - інженерні системи 

 - системи безпеки 

 - ІТ інфраструктура, ІТ консалтинг 

 - автоматизація підприємств 

 Більше 130 співробітників, 3 регіональних 
представництва 

 Реалізовано більше 400 комплексних проектів для 
підприємств різних галузей та форм власності  

 Компанія сертифікована відповідно до міжнародних 
стандартів «ISO 9001: 2009» та має проектно-
орієнтовану структуру 

 



— 
 
 

TrueSight Operation Management 10.x & 11.x 

Більш ефективна спільна робота інфраструктури та 

додатків 



ОЧІКУВАННЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА 
ЗМІНЮЮТЬСЯ 



ТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД НЕ ВІДПОВІДАЄ 
СУЧАСНОМУ РІВНЮ СКЛАДНОСТІ 

ЦИФРОВА БІЗНЕС РЕВОЛЮЦІЯ створює необхідність в 

ПОСТІЙНОМУ, ІНТУЇТИВНО-ЗРОЗУМІЛОМУ ТА КОМПЛЕКСНОМУ 

продукті   



71% 
лідерів IT 
усвідомлюють що 
мобільні технології 
змінять їх бізнес 
стратегію 

18% 
Тільки 18% цих 
лідерів мають 
комплексну 
стратегію для 
підтримки мобільних 
рішень 

ЦИФРОВИЙ БІЗНЕС ВИПЕРЕДЖАЄ IT 

Ускладнення 
підвищуються в 
усіх напрямках 

Інфраструктура, 
мережа, ОС, носії, 
додатки та бази 
даних 

 

 

 

 

 

 

 
Частка тіньового  
IT розростається 

Щоб відповідати 
потребам клієнта, ІТ 
підрозділи 
переходять на 
«нелегальні» 
продукти 

Несумісні 
інструменти 
IT використовує 
занадто багато 
непристосованих 
інструментів, 



Вони просять ІТ надати інформацію з приводу 
впливу інфраструктури на їх продукти 

В даний момент IT зосереджені на показниках та 
подіях інфраструктури 

Розробники програмних продуктів  
використовують різні механізми, додаючи 
додаткові інструменти до ІТ інфраструктури 

Нові інструменти, нова вартість, нова 
інфраструктура, зайві потужності - не той шлях, 
який хоче керівництво бізнесу від IT 

Що це означає для 
сучасного IT? 



SURVIVE DIGITAL CHANGE? ПРОЦВІТАННЯ РАЗОМ З 
ЦИФРОВИМИ ЗМІНАМИ? 



Який рівень ІТ послуги піддається впливу 
збоїв (мережа, додатки, web-бази) 

Досвід кінцевого користувача (у тому числі - 
користувачів, що відчули збої у роботі ІТ 
послуги) 

Як події інфраструктури впливають на ІТ 
послугу 

ЯКИЙ ОБРАЗ ПОВИНЕН РОЗВИВАТИ IT? 

Можливість швидкого визначення  причин  
збоїв у роботі ІТ послуги/додатку/сервісу 

Можливість групування компонентів 
інфраструктури разом для визначення 
первопричини проблеми 



TrueSight Operation Management 
 Модернізує IT операції,  
 заснований на цифрових змінах 



Вища аналітика IT. Критичний погляд. Інтуїтивна продуктивність. 

BMC TrueSight 

Швидкий 
Клієнто-

орієнтованість 

Гнучкий Інтеграція 



▪ Налаштуйте моніторинг досвіду користувачів 
(посилюючи аналіз можливих причин) та динамічне 
встановлення базису для більш швидкого вирішення 
проблем 

▪ Підсилює модель послуг/додатків/сервісів аналізом 
впливу 

▪ Автоматично співвідносить компоненти, розставляє 
пріоритети та аналізує  події для більш 
цілеспрямованого визначення елементів 

TrueSight Операційний менеджмент  
 Що ми робимо: Прибираємо складність IT за допомогою одного рішення 

▪ Конвергентна перспектива  
послуг/додатків/сервісів та співставлення 
інфраструктури для безперервного ланцюга 
розуміння інформації 



▪ Вирішуйте проблеми швидше - з аналізом 
ймовірних причин  

▪ Спростіть виправлення неполадок - з 
автоматизованим аналізом журналу 

▪ Знизьте вартість та складність - завдяки 
спрощеним наборам інструментів 

▪ Збільште доступність - завдяки сервісу пошуку та 
раньому усуненню проблем 

▪ Підвищіть ефективність шляхом автоматизації 
ручних завдань 

Операційний менеджмент TrueSight  
 Ваші переваги: Простота, Ефективність, Швидкий пошук кореневої причини 



Images can be added behind 
device 

Smart Операції 
• Cloud-aware 
• Повна прозорість для кращого аналізу 

ймовірних причин 
• Конвергентний вид додатків та інфраструктури 
• Інформаційні панелі, призначені для 

користувача та підтримувані мобільними 
платформами 

• Інтерактивні робочі процеси 
• Модернізований досвід IT 

Аналіз ймовірних причин 
Скоротіть кількість помилкових повідомлень на 90% 



Ми розуміємо чого варто    
захистити ваш Cloud 

Налаштуйте моніторинг Azure, 
AWS, тощо 

Отримуйте дані з IT компонентів 
або Інтернету - в загальних / 
приватних (обох) cloud 

Продавці Cloud агностичні 
Виберіть модулі знань, які 
підходять Вам! 

TrueSight Operations 
Management є повністю 

хмарним 

 
Відстежуйте та 

керуйте всіма своїми 
хмарними 

програмами та 
розміщуйте TrueSight 

у хмарі 



Конвергентний вид 
додатків та 

інфраструктури 
 

•Новий погляд 
відображає підхід до IT, 
орієнтований на 
додаток 
 
•Події та пристрої 
зв'язані прямо з 
додатком і легко 
доступні за допомогою 
інтуїтивного робочого 
процесу та легкого 
поглиблення досвіду 
 
•Використовуйте 
додаток як «трамплін» 
для сортування 
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Гнучкі Інформаційні 
панелі 

 
•Перетягуйте дашлети, 
щоб створити вид, який 
концентрується на 
інформації, яку 
користувачі повинні 
побачити спочатку 
 
•Створіть численні , 
призначені для 
користувача дашборди 
та варіанти використання 
конкретних видів 
 
•Відображення KPI для 
«at-a-glance» огляду 
продуктивності та 
доступності ІТ-
середовища 
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Аналіз можливих причин 
 

•Збільшена точність в 
аналізі можливих причин з 
орієнтованому на додаток 
підході в Операційному 
менеджменті TrueSight  
 
•Відображення подій, 
пристроїв та моніторів для 
більш  швидшого MTTR 
 
•Позбавтеся від 
незв'язаних подій, 
усуваючи шум та 
скорочуючи кількість 
помилкових тривог на 90% 
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Динамічні 
критерії 

 
•Легко моніторте та 
визначайте 
продуктивність пристроїв, 
програм та послуг 
 
•Збір починається 
негайно, дозволяючи IT 
встановлювати корисні 
критерії протягом 
декількох годин, а не днів 
 
•Аномальні елементи 
генеруються автоматично 
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Все на одному екрані 

Аналіз можливих причин і 
динамічні критерії 

Нейтралітет до постачальника 
та платформи 

Служба управління 

Автоматизовані, робочі 
процеси та гнучкі аналітичні 
дашборди 



Операційний менеджмент TrueSight 
здійснюється для заміни ручних 
процесів та обробки зовнішніх даних 

Скорочення подій на 60% зберігаючи 
$ 340K на рік 
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Орієнтовані на клієнта операції продуктивності 

• Показує які програми працюють 
погано з точки зору кінцевого 
споживача 
 

• Вивчайте причину проблем 
продуктивності та дізнайтеся ступінь 
впливу на IT середовище за 
допомогою Application Context Views 

Application  Context Views  
Ознайомтеся з впливом додатку (послуги) за допомогою простих моделей обслуговування 

менш ніж за 5 хвилин 



Продуктивність додатків сьогодні 
Цілеорієнтовані операції для IT 

Активний 
моніторинг 
досвіду кінцевого 
споживача 
 

Операційний 
менеджмент TrueSight  
використовує передові 
технології  JavaScript для 
моніторингу та виявлення 
взаємодії кінцевого 
користувача з онлайн 
додатками та ІТ послугами 

Синтетичне 
управління 
транзакціями за 
допомогою Borland 
Silk Performer 
 

Синтетичне управління 
транзакціями 
використовує скриптові 
записи web-транзакцій для 
стимуляції очікуваної 
поведінки кінцевого 
користувача 

Пасивний 
моніторинг 
досвіду кінцевого 
користувача 
 

Використання 
фактичного вхідного web-
трафіку. Пасивний 
моніторинг досвіду 
кінцевого користувача 
розглядає додатки як 
взаємодія кінцевого 
користувача з ним 

Глибоке 
занурення в 
додатки 
 

З можливістю глибокого 
занурення, IT може 
побачити проблему 
досвіду кінцевого 
споживача і негайно 
заглибитися в пошкоджені 
компоненти 



Можливості моделювання 

Види моделей доступні в TrueSight  

Модель 
обслуговування 

Модель 
простого 

обслуговування 

Контекстний 
вигляд 

програми 



Контекстний вигляд 
програми 

 
•Автовизначення 
контекстного вигляду 
додатку  
 
•Використання 
багатокористувацьких 
агентів для додатків 
 
•Немає необхідності в 
CMDB 
 
•Моделі можуть бути 
відкриті або побудовані 
вручну 
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Цілісний підхід до APM 

Контекстний вигляд програми 

Сильні можливості OOTB 

Сервіс Менеджмент 

Глибина та різноманітність 
розуміння користувача 
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Предикативна аналітика 

• Погляд на стан, продуктивність і 
доступність 

• Додаток та інфраструктура на 
одному екрані 

• Автоматизована аналітика подій і 
журналу 

• Інтелектуальне оповіщення та 
репорти 

Цілісний підхід до даних 
щоб підійти до першопричини в 10 разів швидше 



▪ Проактивний моніторинг та визначення 
проблем 

▪ Швидке виявлення, розставляння пріоритетів, 
діагностика і вирішення питань обслуговування 

▪ Інтеграція управління подій за допомогою 
даних журналу та машинних даних 

▪ Збереження успішних рішень і автоматичне 
оповіщення клієнтів з приводу подібних 
ситуацій 

Аналітика IT  
Що ми робимо: оптимізація операцій ІТ 



▪ Досягнення більш швидкого, 
ефективного аналізу кореневих причин 

▪ Скорочення TCO разом із спрощенням 
управлінських рішень 

▪ Поліпшення продуктивності 
співробітників 

▪ Досягнення ефективної моделі 
ціноутворення 

Аналітика IT  
 Які у вас переваги: Розкриття потенціалу IT 



Потужна 
аналітика даних 

 
•Аналіз можливих 
причин на крок 
попереду 
 
•Легко отримуйте дані 
всіх типів – журнал 
подій, структуровані 
дані, машинні дані та 
неструктуровані дані 
 
•Повторювані 
оповіщення про стан 
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Drag picture to placeholder or click 
icon to add 

Прискорене визначення причин збою 

Швидке сканування сотень джерел даних, 
щоб знайти важливу інформацію 
 
Анотація даних журналу з більш 
важливими даними і додавання значення 
випадкових дат 
 
Зіставлення даних із різнорідних джерел 
 
Загальний контекст: корельованність із 
заздалегідь відомими аномаліями та 
скорочення обсягу даних 
 
Вчіться на досвіді та зберігайте знання для 
майбутньої взаємодії 
 
Позначте шаблони для негайного 
автовизначення та оповіщення 



Встановлюється в за хвилини 

Інтелектуальне оповіщення через 
жорстку інтеграцію 

Ціна за кожну кінцеву точку 
сервера, а не Гб зібраних даних 

Включено до ліцензії  
TrueSight  



TrueSight IT Analytics впроваджено 
для заміни ручного аналізу 350 
файлів журналів на 138 серверах 

Підвищення продуктивності праці, 
швидший аналіз першопричин, більша 
задоволеність користувачів 



— 
 

Bring IT to Life.™ 

Інфраструктура та програми краще працюють 
разом - розширення можливостей вашого 
бізнесу та процвітання в цифрових змінах 



Дякуємо за увагу! 

Готові відповісти на питання 

04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А 
(+38) 044-390-09-11, 390-09-19 

 
andry@pronet.ua 
www.pronet.ua 


