
Proaktiv overvågning
af infrastruktur



Overvågning 24/7

Sådan fungerer NAMS

 Øget driftsikkerhed

 Hurtigere fejlretning

 Integrerbart mod tredjepart-systemer

NAMS - til komplekse netværk

LOGIMATIC - AAL + VÆR
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NAMS betyder Network and Application 
Management System og er et system, der sikrer 
proaktiv overvågning af netværksbaserede 
applikationer, hardware, software og infrastruktur. 

Opnå 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 - alt sammen tilpasset jeres 

ønsker og behov. Alarmen, der modtages, indikerer specifikt, 

hvad og hvor der er opstået en fejl. Således kan fejlretning 

hurtigt påbegyndes og nedetid minimeres. 

Vi tilbyder, ved en særskilt serviceaftale, assistance til 

alarmovervågning og håndtering, både indenfor, men også 

udenfor, almindelig arbejdstid.  

NAMS er et skalerbart system, som tilpasses det enkelte 

anlæg. Systemet er udviklet på en åben platform og kan 

overvåge alle enheder på netværket - på tværs af alle 

fabrikater. De parametre, der overvåges på den enkelte enhed 

eller service, bliver tilpasset afhængig af ønske og relevans. 

NAMS - Proaktiv overvågning 24/7

NAMS har et simpelt 
brugerinterface, der tilgås via en 
web-browser på PC, tablet eller 
mobil. Vi assisterer gerne med 
overvågning af alarmer samt 
alarmhåndteringen.

Funktioner

 Overvågning af drift og ydeevne

 Overvågning ud fra individuelt tilpassede parametre

 Opsætning af alarmer, som kan styres i vagtplan

 Alarmer/notifikationer på e-mail og SMS

 Grafisk overblik over responstider, dataflow, 
netværksforbindelse m.m.

 Adgang via web-interface

 Fleksibel og skalérbar løsning

Fordele

 Forebyggelse af nedbrud

 Effektiv og præcis indikation af fejl

 Minimeret nedetid

 Optimeret drift

 Reduceret tid til fejlretning

 Komplet grafisk overblik over 
samtlige enheder

 Alle online enheder kan integreres

 Se mere på www.logimatic.dk/nams
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En løsning fra Logimatic.

Logimatic udvikler, implementerer og supporterer 

NAMS og har mere end 30 års erfaring indenfor 

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. 

Vi udvikler kundespecifikke løsninger, der 

understøtter forretninsprocesserne hos vores 

kunder. Det er vores målsætning at tilbyde 

løsninger og koncepter, der teknologisk er fremme 

i skoen, hvor kvaliteten af alle ydelser er af højeste 

kvalitet. Når vi identificerer behov og udfordringer 

hos vores kunder, ser vi det som vores fornemste 

opgave at udvikle løsninger, der er værdiskabende.

 

Vi prioriterer et tæt samarbejde med vores kunder. 

I kender jeres forretning bedst. Vi har ekspertisen. 

I tæt samarbejde kan vi nå i mål med den bedste 

løsning. En løsning, der er godt forankret i jeres 

virksomhed, og som skaber resultater.

Per Ghodt, 
General Manager
LOGIMATIC, Værløse


