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Uw ICT altijd binnen bereik met PQR Monitoring as a Service!



Business continuity door grip op IT

Stelt u zich eens voor: een wereld waarin iedereen altijd met elkaar in contact is, waar non-stop toegang 
is om informatie in te winnen. Zonder grenzen. Een wereld waarin iedereen met plezier werkt, op ieder 
moment, met de IT-middelen die het beste bij hem of haar passen. Betrouwbaar en veilig. 

Om dit scenario te realiseren, dient u ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid en continuïteit van uw ICT 
altijd optimaal is. Maar hoe weet u of uw ICT continue up-and-running en binnen bereik is? PQR biedt hier-
voor een oplossing: PQR Monitoring as a Service (MaaS).

Wat is PQR Monitoring as a Service?
PQR Monitoring as a Service voorziet in integrale end-to-end keten en performance monitoring. De oplos-
sing werkt op basis van “proven technology” van eG Innovations en ‘begrijpt’ dat uitval van een enkele 
component invloed heeft op andere componenten in de keten. Op basis van afhankelijkheden bepaalt de 
oplossing de ernst van meldingen en voorkomt zo mogelijke uitval van bedrijfsprocessen.

PQR biedt deze oplossing aan door middel van een Software as a Service-model. U koopt niets maar 
neemt een service af voor een vast bedrag per maand per te monitoren component. Voor de default ser-
vice is dus geen initiële investering voor hardware, software en implementatie nodig. Er zijn standaard ook 
geen jaarlijkse onderhoudskosten en de oplossing is altijd “up-to-date”.

Hoe werkt PQR Monitoring 
as a Service?
Voor PQR Monitoring as a Service 
worden on-premises de zoge-
naamde metrics verzameld. 
Deze gegevens worden verzonden 
naar de MaaS-portal die in de 
Microsoft Azure Cloud draait  
De data die wordt verstuurd, is 
niet privacygevoelig. 

Managementconsole
De managementconsole bevindt 
zich in de MaaS-portal en is 
benaderbaar via een HTTPS-
verbinding. U kunt met uw account 
inloggen en krijgt dan toegang tot 
de beschikbare rapportages en 
dashboards. Desgewenst kunt u 
zelf ook aanpassingen doen in de 
rapportages en dashboards. 
Waar of wanneer u 
inlogt is niet relevant,
met een inlognaam 
en internetverbinding 
heeft u altijd en 
overal toegang 
tot uw gegevens.

Naast een centraal console, dat u zelf op beeldschermen kan presenteren, is er de 
mogelijkheid om een app te installeren op mobiele apparaten. De app werkt hetzelfde 
als de console.
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Proactive Alerting Support
Nadat MaaS in gebruik is genomen, 
worden PQR meldingen proactief 
bewaakt. De PQR-Servicedesk 
onderneemt dan samen met u 
gericht actie. Op deze wijze vindt er 
kennis-overdracht op afstand plaats 
en bent u ervan verzekerd dat er 
geen melding over het hoofd wordt 
gezien. 

Wat zit er in de service?
Met PQR Monitoring as a Service krijgt u volledig toegang tot alle dashboard- en alertingfaciliteiten 
van de software waardoor er controle en overzicht ontstaat. Groot voordeel is dat de meldingen ook 
direct inzichtelijk zijn voor de PQR-Servicedesk. Wanneer u PQR Monitoring as a Service combineert 
met PQR LifeCycle Services bent u er zeker van dat u zo snel mogelijk reageert op incidenten omdat er 
volledig inzicht is in de oorzaak van de melding. De PQR-Servicedesk kan dan samen met u gericht actie 
ondernemen.

Onderstaand overzicht geeft weer waaruit de service bestaat. 

PQR LifeCycle Services
De componenten van PQR Monitoring as a Service kunnen 
worden ondergebracht in het PQR Lifecycle Services contract. 
Meer informatie hierover kunt u lezen op
http://www.pqr.com/beheer

PQR Lifecycle Services

“Het begint pas als het project klaar is”

PQR Monitoring as a Service

Ketenmonitoring (netwerk, systemen, applicaties, virtualisatie, opslag)

Overzicht van de systeemprestaties (op smartphone, tablet of laptop/pc)

Realtime alerting

Automatische Root Cause diagnose 

Performance Analyse

Preventieve detectie en signalering

Tracering van wijzigingen in de configuratie

Automatisch bepalen van baseline en thresholds

Uitgebreide rapportages en trendanalyse

Managementconsole altijd up to date 

99,9% beschikbaarheidsgarantie van de managementconsole 

Intake, default configuratie en instructie on-site

Drie maanden standaard kosteloos Early Life Support

Dataretentie van 60 dagen

Servicedesk

www.pqr.com/beheer
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De voordelen op een rij
PQR Monitoring as a Service levert de volgende resultaten op.

Voor uw business:
n  Continuïteit; 
n  Klanttevredenheid;
n  Beschikbaarheid;
n  Pay per use

Voor uw IT:
n  Minder incidenten;
n  Kostenreductie;
n  Betrouwbaarheid.

Kortom: Uw ICT altijd binnen bereik!       
 
Meer informatie
Wilt u naar aanleiding van deze brochure meer informatie over PQR Monitoring as a Service? 
Neem dan contact op met PQR, telefoon 030-6629729 of per e-mail info@pqr.nl.
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