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Get Started with Splunk

Besparing van tijd en
middelen

In korte tijd een solide basis
voor de toekomst

Overdracht van kennis en
kunde

De mogelijkheden met Splunk zijn grenzeloos, na de installatie
kunt u direct aan de slag. Maar wat wilt u precies bereiken?
Hoe werkt u de use cases uit in Splunk? Waar haalt u op korte
termijn de tijd en mankracht vandaan? U wilt vooral niet het wiel
opnieuw uitvinden.
Onze Get Started With Splunk service geeft u een kickstart!

In enkele dagen tijd creëren wij voor u uitgebreide
rapportages en heldere dashboards in Splunk.
We leggen een waardevolle basis waarop u verder
kunt bouwen in de toekomst. Tijdens het
intakegesprek halen we boven tafel wat de
behoefte is en welke doelen u wilt bereiken.
Vervolgens gaat de SMT specialist aan de slag
en doorloopt de verschillende stappen om het
gewenste eindresultaat te bereiken. De Splunk
software wordt geïnstalleerd met een paar Splunk
apps die de doelen ondersteunen. Daarna
sluiten we databronnen aan en zorgen dat deze
op de juiste manier geïndexeerd worden. De
installaties worden uitgevoerd op basis van best
practices die de consultants van SMT in de
afgelopen jaren verzameld hebben. Alles wordt
strikt gecontroleerd en eerste resultaten worden
direct gedeeld. De verkregen informatie wordt
gepresenteerd in overzichtelijke dashboards.
Tevens worden er rapporten en/of alerts
gecreëerd om de informatie te delen met collega’s
van andere afdelingen.

Door kennisoverdracht en het uitvoeren van de
werkzaamheden, wordt een solide basis gelegd
voor een goede integratie van Splunk. Het gehele
traject duurt vijf dagen met als eindresultaat een
geïnstalleerde Splunk omgeving met aangesloten
databronnen en dashboards die waarde halen uit
deze data. Bij vervolgprojecten kan deze
omgeving verder worden uitgebouwd.

Meer weten?
Neem contact op met onze experts!

www.smtware.com
info@smtware.com
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