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SPLUNK HEALTHCHECK
U hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Sparren met ervaren
consultants

Definieer uw richtlijnen
voor de toekomst

Splunk software is eenvoudig te installeren
en eenvoudig te gebruiken. Er zijn vele
databronnen welke op het plaform kunnen
worden aangesloten en waaruit dashboards
kunnen worden gecreëerd. Maar met het
toenemende aantal databronnen, data-analyse
mogelijkheden en gebruikers, neemt ook de
complexiteit toe. Zijn de zoekopdrachten
efficiënt gemaakt? Zijn alle Splunk
componenten correct geïnstalleerd? Precies
voor deze situaties biedt SMT u een Splunk
Healthcheck aan.
Onze jarenlange ervaring in het ontwerpen, installeren en
implementeren van Splunk omgevingen bij verschillende
organisaties, heeft geleid tot een verzameling van best practices.
Wij hebben deze kennis samengevoegd in een lijst van meer dan 50
punten welke we gebruiken om uw huidige Splunk omgeving grondig
te onderzoeken. Onze gecertificeerde professionals analyseren en
meten uw Splunk infrastructuur voor een optimale werking.

Haal het maximale uit
uw Splunk omgeving

Toekomstbestendig
Is uw Splunk omgeving klaar
voor de toekomst? Onze technische experts evalueren uw
Splunk omgeving en helpen bij
de benodigde voorbereidingen.
Best Practices
Onze jarenlange ervaring met
Splunk heeft geresulteerd in een
overzicht van best practices. Nu
kunt ook u profiteren van deze
ervaring middels een uitgebreide Healthcheck
Rapportage
Iedere Healthcheck resulteert
in een overzichtelijk en gedetailleerd rapport met handvaten
om concrete vervolgstappen te
kunnen maken.

Healthcheck.

Binnen de vooraf vastgestelde tijd controleren wij uw Splunk omgeving op de onderstaande aspecten:
Architectuur
Een volledig overzicht van de Splunk omgeving, tevens controleren we het ontwerp
van de infrastructuur.
Configuratie
Wij kijken nauwkeurig hoe Splunk en de
gerelateerde servers zijn geconfigureerd.
Gebruik
We bekijken het ontwerp van de zoekopdrachten en de dashboards. Is het mogelijk om minder complexe en efficiëntere
structuren op te zetten?
De complete check bevat de volgende
stappen:
1 Bereid uw Splunk omgeving voor op de
Healthcheck.
2 Volledig architectonisch overzicht van de
huidige omgeving.
3 Controleer de omgeving op meer dan 50
punten.
4 Analyseer het huidige zoekgedrag van
de gebruikers en performance van dashboards.
5 Volledig rapport over de huidige omgeving
en suggesties voor de toekomst.

Ons grondige onderzoek zorgt ervoor dat
uw Splunk omgeving stabiel, schaalbaar
en te onderhouden blijft de komende jaren.
Een Healthcheck bevat meer dan alleen het
technische aspect. Het valideert de conditie
van uw ontwerp en de kwaliteit van de architectuur. Zorg dat u gezond bent en klaar
voor de toekomst.
Na afloop van de Healthcheck heeft u
een gedetailleerd rapport in handen wat
u waardevolle inzichten geeft in uw infrastructuur. Het ondersteunt bij het optimaliseren van het gebruik van de Splunk
omgeving en om proactief obstakels te
voorkomen.
U kunt profiteren van bewezen best practices en kennis vergaard door onze Splunk
experts om uw omgeving te optimaliseren
voor de toekomst. Uw IT-infrastructuur
wordt onder de loep genomen door onze
technische en ervaren consultants om er
voor te zorgen dat uw Splunk omgeving te
allen tijde optimaal presteert.

Vraag vandaag uw Healtcheck aan en blijf uit de problemen!

SMT maakt big data inzichtelijk voor uw organisatie.

Wij ondersteunen proactief bij het transformeren en

We geven onafhankelijk advies over de toepassing,

vertalen van data naar informatie die waardevol is

mogelijkheden en strategische inzet van deze data.

voor onze opdrachtgevers. Altijd op een innovatieve en

Waardevolle informatie uit uw diverse databronnen

vooruitstrevende manier met up-to-date kennis. Op het

maken we zichtbaar in heldere dashboards. Zo heeft u

gebied van Big Data Analytics zijn wij de toonaangevende

altijd real-time toegang tot uw gegevens.

en strategische business partner voor grote organisaties
in de Benelux.
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