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Monitorovací nástroj pro správu, 
vývoj a provoz aplikací

AppDynamics

Kategorie: 
Podpora vývoje aplikací
AppDynamics, www.appdynamics.com

Přihlašovatel:
Alef Nula, www.alef.com
konzultačn í a implementační partner

Použití produktu: Nástroj AppDynamics nabízí komplexní monitoring multicloudového 
a hybridního IT prostředí provozovaného pro běh aplikací zákazníka, a to včetně vizuali-
zace problémových oblastí při provozu aplikací a jejich korelaci s chováním uživatelů 
aplikací (interní aplikace, informační systémy, eshopy, weby atp). AppDynamics sleduje 
vliv nových verzí aplikace na uživatelskou zkušenost, resp. jejich spokojenost a chování.

Popis produktu: AppDynamics je tzv. Application Performance Monitoring. Jde o ná-
stroj postavený na technologii AI a běžící jako SaaS v cloudu. V rámci AppDynamics lze 
nabídnout zákazníkovi proaktivní online monitoring běhu aplikací atd. AppDynamics 
nabízí také analýzy a optimalizace aplikačního prostředí a možnost řešit problémy ještě 
před tím, než vzniknou. AppDynamics zprostředkuje izolovaný či komplexní pohled 
na výkonností problémy v síti, na nichž jsou aplikace provozovány, a to s možností vy-
hledat konkrétní komponenty či problémy ovlivňující nesprávný běh aplikace. Pomocí 
BusinessIQ lze připravit dashboardy pro management provozovatele.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Realtime monitoring multicloudového či hybridního IT prostředí
■ Komplexní infrastrukturní a aplikační monitoring
■ Automatické diagnostiky a diagnóza správného fungování
■ Reporting a analýzy hodnotící dopady běhu aplikace
■ Široká paleta podporovaných technologií
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Veškeré informace naleznete na webu www.cfoworld.cz

Uzávěrka partnerské 
spolupráce: 9. 3. 2021

PSD2 
A (R)EVOLUCE 
BANKOVNICTVÍ

ZPRACOVANÉ 
INFORMACE 
MAJÍ CENU ZLATA
Manažeři by měli svá strategická rozhodnutí podložit analytickými výstupy, 

shodují se Tomáš Vejlupek a Bořivoj Kostka, spolumajitelé společnosti Tovek

SPECIÁL WEBU CFOWORLD.CZ

servis 

vychází  
31. 3. 2021

SPECIÁL WEBU CFOWORLD.CZ

Kromě dalšího kola dotací ze strukturálních fondů nás v příštím roce čeká spuštění programu podpory Next Generation EU. Přesto bychom neměli pominout aktuální výzvy, kde se budou přijímat žádosti ještě začátkem roku 2021, říká Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB EU Centra
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