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Log (inaczej dziennik-rejestr
zdarzeń) to tworzony
automatycznie chronologiczny
zapis zawierający informację
o wszelkich, nawet
najdrobniejszych zdarzeniach,
aktywnościach i działaniach
dotyczących eksploatowanego
systemu informatycznego.

LogBoard

czytelne źródło informacji z logów systemowych

Logi systemowe są najczęściej
używane do analizy działania
własnego środowiska IT, np.
sporządzania statystyk,
śledzenia aktywności klientów,
wykrywania prób włamań do
systemu, diagnozowania jego
błędów i nieprawidłowości.

Opis rozwiązania:
Informacja o klientach i zagrożeniach w systemie IT
posiadają wielką wartość rynkową.
System LogBoard dostarcza czytelnej prezentacji
wybranych informacji umożliwiając analizę zdarzeń
w środowisku IT każdej firmy. Produkt pozwala gromadzić
informacje z wielu systemów i aplikacji użytkownika. Są
one agregowane, przetwarzane i udostępniane w postaci
przejrzystej, graficznej prezentacji dotyczącej zjawisk,
tendencji lub problemów w funkcjonowaniu systemu
informatycznego, a także aktywności użytkowników,
zarówno wewnętrznych (pracownicy) jak i zewnętrznych
(klientów, partnerów).
Istotną zaletą systemu LogBoard jest możliwość
natychmiastowego uzyskania obrazu z analizy wybranego
obszaru, a dzięki funkcji drill-down użytkownik jest
w stanie zagłębić się w interesujący go segment informacji.

LogBoard pokazuje to, czego nie widać gołym okiem.
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Ważne informacje z serwerów pocztowych
Większa efektywność platformy e-commerce
Szybki dostęp do trudno uchwytnych danych
Poprawa bezpieczeństwa firmy

Przykładowe obszary zastosowań
Analiza logów serwerów pocztowych może być cennym źródłem informacji przydatnej w wielu
obszarach działania firmy, np.:
Zastosowania

Korzyści

Monitorowanie zachowań klientów na stronie
www/sklepie internetowym (jakich informacji,
produktów lub usług poszukują, gdzie spędzają
najwięcej czasu itp.)

Zwiększenie użyteczności witryn internetowych,
w tym w szczególności zwiększenie sprzedaży
sklepów internetowych. Wyższa jakość analiz
marketingowych.

Monitorowanie korespondencji mailowej pod
kątem analiz marketingowych (obszary
geograficzne, słowa kluczowe, częstotliwość
korespondencji, wiodący nadawcy i odbiorcy itp.)

Dostosowanie oferty produktowej do preferencji
i oczekiwań klientów, lepsza identyfikacja grupy
docelowej. Szybka identyfikacja problemów
sygnalizowanych przez klientów.

Monitorowanie nietypowych zdarzeń i zagrożeń
np. wycieków danych, prób dostępu do poufnych
informacji, ataków hakerskich itp.

Poprawa bezpieczeństwa organizacji,
uszczelnianie systemu i eliminowanie
potencjalnych zagrożeń.

Monitorowanie usług w systemach IT – np.
poprawności działania poczty firmowej,
systemów transakcyjnych i in.

Eliminacja ryzyka opóźnień w pracy,
niedostępności krytycznych dla firmy systemów
i wąskich gardeł. Poprawa efektywności pracy.

Monitorowanie aktywności pracowników w sieci.

Kontrola efektywnego wykorzystania czasu pracy
pracowników w tym pracowników w oddalonych
geograficznie placówkach i telepracowników.

Z przyjemnością zaproponujemy koncepcję
zastosowania LogBoard także w Państwa firmie.
Zapraszamy do kontaktu.

Dział handlowy SSK

tel. 71 78 02 902, 906, 907, 962
handlowy@ssk.com.pl

O nas: SSK SA oferuje rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT i cloud computingu.
W oparciu o bieżące trendy technologiczne oferuje produkty i usługi, które w znaczący sposób przyspieszają procesy
biznesowe, optymalizują oraz chronią zasoby przedsiębiorstw. Poznaliśmy istotę biznesu oraz obszary wrażliwe pod
względem informatycznym w firmach z wielu branż, w tym m.in.: automotive, bankowej, budowlanej, hotelarskiej,
produkcyjnej, transportowej, utilities oraz w instytucjach administracji państwowej.
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