Network and Applications
Monitoring System

NAMS

Overvågning
24/7
NAMS (Network and Applications Monitoring System) er et innovativt system til proaktiv overvågning af netværk, infrastruktur
og applikationer. Det giver overblik over den totale infrastruktur
og alle indgående enheder – døgnet rundt. NAMS overvåger
og detekterer både fejl og faldende performance, og systemet
sender alarm/notifikation på sms eller e-mail. Alarmen indikerer
specifikt, hvad og hvor det er galt.

Værdiskabende løsning til
forsyningsbranchen
NAMS er udviklet til forsyningsbranchen og understøtter:
•
•
•
•

Krav til høj driftssikkerhed
Fleksibel vagtordning
Komplekse infrastrukturer
Geografisk adskilte sites

Sådan
fungerer
det

NAMS er et skalerbart system, som
tilpasses det enkelte anlæg. Det er
udviklet på en åben platform og kan
overvåge alle enheder på netværket
- på tværs af alle fabrikater.
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Funktioner

Fordele

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Åben platform som kan overvåge alle fabrikater
Overvågning af drift og ydeevne
Overvågning ud fra individuelt tilpassede parametre
Opsætning af alarmer, som kan styres i vagtplan
Alarmer/notifikationer på e-mail/SMS
Grafisk overblik over responstider, dataflow,
netværksforbindelse m.m.
• Adgang via web-interface
• Fleksibel og skalérbar løsning
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Forebyggelse af nedbrud
Effektiv og præcis indikation af fejl
Minimeret nedetid
Optimeret drift
Reduceret tid til fejlretning
Komplet overblik over samtlige enheder

Kontakt Logimatic for at
høre mere om fordelene
og kom godt i gang med
NAMS.

En stærk samarbejdspartner
Logimatic udvikler, implementerer og supporterer
NAMS, og har mere end 30 års erfaring inden for
software- og automationsløsninger. Vi har indgående kendskab til forsyningsbranchen og tænker
hele tiden i løsninger, som udnytter de nyeste
teknologier og skaber værdi. Med Logimatic får I
en samarbejdspartner med en reel interesse i at
sikre jeres virksomhed den mest optimale drift.
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