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Klaar voor de toekomst

Contactgegevens

De doorontwikkeling van de InSignal Monitoring Service is

Neem voor meer informatie over InSignal, de dienstverlening

een continue proces dat gestuurd wordt door onze dagelijkse

en onze oplossingen contact met ons op via onderstaande

ervaringen. De service is ontwikkeld op basis van een bestaand

gegevens.

InSignal

open source framework, dat door de ontwikkelaars bij
Insign.it is uitgebreid en geoptimaliseerd. Hierdoor zijn we in

Insign.it bv

staat voortdurend in te spelen op infrastructurele vernieuwingen

Noorderpoort 69

en verbeterde inzichten. Alle huidige en nieuwe componenten

5916 PJ Venlo

worden ondersteund waardoor u kiest voor een toekomstzekere
oplossing.

Tel+31 (0)77-4720015
Fax +31 (0)77-4720016

Uitnodiging

E-mail: sales@insign.it

We ontvangen u graag in Venlo bij ons centrale network

BTW: NL808911375B01

operations center, zodat u zelf ervaart hoe onze monitoring

KVK: 12042097

service functioneert. We tonen u live de status van
IT-componenten bij klanten (uiteraard anoniem), demonstreren
de rapportagemogelijkheden en beantwoorden al uw vragen.
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Een service van Insign.it

Totale ontzorging in IT

Flexibele service

Onderscheidend in automatisering

Insignal Monitoring Service

Standaarden en flexibiliteit gaan hand in hand

Insign.it is gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren,

Voor een vast bedrag per maand ontneemt de InSignal

Centraal bij de InSignal Monitoring Service staat ons continu

implementeren en beheren van high-available IT-infrastructuren.

Monitoring Service u veel operationele IT-zorgen. Onze

bemande network operations center, waar teams van specialisten

Insign.it

hoogwaardige

monitoring service bewaakt alle relevante IT-componenten in

de IT-omgevingen van vele klanten gestructureerd bewaken.

IT-dienstverlener op het gebied van application delivery,

de totale keten van uw infrastructuur, zodat problemen tijdig

Als aanvulling op onze redundant uitgevoerde centrale

virtualisatie, storage, managed services en open source

worden gesignaleerd en vervelende verrassingen worden

infrastructuur wordt er bij u in het netwerk een monitoring

oplossingen. Onze engineers en consultants zijn specialisten

voorkomen. In overleg bepalen we welke IT-componenten we

appliance geplaatst, optioneel als high-available oplossing.

in het vertalen van klantspecifieke wensen naar IT-infrastructuur

monitoren zodat uw omgeving optimaal, stabiel en veilig draait

InSignal

oplossingen. Hierbij maken wij gebruik van zelf ontwikkelde

met een hoge beschikbaarheid. Dit proactieve beheer beperkt

standaarden, communiceert veilig en kan zonder toevoeging

services en werken we samen met partners.

de kans op uitval van uw IT tot een minimum. Vaak signaleren

van additionele agent software worden geïmplementeerd.

we problemen nog voordat het echt mis gaat. Signalering vindt

Wijzigingen in uw infrastructuur worden waar mogelijk

plaats via e-mail of sms – bijvoorbeeld aan uw beheerders – en

dynamisch bijgewerkt.

heeft
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optioneel nemen wij ook de opvolging voor onze rekening.
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capaciteitsmanagement

in

de

Service
vorm

van

biedt

tevens

gedetailleerde

rapportages over uw IT-infrastructuur - van netwerk tot
applicaties – om trends te signaleren en te sturen op toekomstige
ontwikkelingen. Met patroongebaseerde thresholds stelt u vast
of er afwijkingen zijn ten opzichte van eerdere situaties en met
applicatie response monitoring meet u de performance met
gesimuleerde gebruikers.

Insign.it is afgeleid van het Latijnse woord insigne. Insigne

Insignal Monitoring Service wordt eenvoudig aan uw

betekent onderscheidend, een kenmerk van waarheid maar

IT-infrastructuur toegevoegd en respecteert de taken en

ook opvallend. Dit is de kracht van onze onderneming. Hierbij

verantwoordelijkheden van uw eigen medewerkers. Bovendien

vormen kennis en kunde de sleutelwoorden. Insign.it hecht er

ondersteunt ons raamwerk de componenten en apparatuur van

daarom grote waarde aan om die kennis te waarborgen door

de door u gebruikte fabrikanten. Met een gepersonaliseerd

het continu trainen en certificeren van haar specialisten.

dashboard hebt u zelf toegang tot alle informatie.

Insign.it onderscheidend in automatisering

