CTAC PERFORMANCE SCAN

LAAT UW SAP APPLICATIES
OPTIMAAL PRESTEREN
Identificeer de oorzaken van performance issues
en los problemen snel en doelgericht op.

U heeft veel tijd, geld en energie geïnvesteerd in de implementatie van SAP.
De continuïteit van uw processen hangt in belangrijke mate af van uw systeem.
Daarom is het belangrijk dat uw SAP applicaties feilloos presteren. Ctac helpt u
daarbij. Blijft de performance van uw SAP systeem achter bij de verwachtingen?
Of wilt u onderzoeken hoe u de prestaties van uw SAP systeem weer kunt
verbeteren? Maak dan kennis met de Ctac Performance Scan.
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CTAC PERFORMANCE SCAN

Praktische actielijst
Aan de hand van de uitkomsten van de scan stellen de
performance consultants van Ctac een rapport op dat
precies laat zien hoe uw systeem presteert en wat de
oorzaken zijn van eventuele performance problemen.
Elk rapport wordt voorzien van een functionele actielijst
die precies aangeeft hoe alle geconstateerde issues stap
voor stap opgelost kunnen worden. U kunt er vervolgens
voor kiezen om deze acties zelf uit te voeren. Wanneer u
daar prijs op stelt, helpen wij u daarbij.
De onafhankelijke expertise van Ctac wordt regelmatig
ingeroepen. Wij brachten de systemen van verschillende
grote organisaties met behulp van een Performance Scan
in combinatie met enkele gerichte functionele ingrepen
naar het gewenste performance level.
Voor welke platformen is de scan geschikt?
De Performance Scan is geschikt voor alle bedrijven die
met SAP software werken. De scan is geschikt voor alle
door SAP ondersteunde databasetechnologieën. Denk
bijvoorbeeld aan HANA, Microsoft SQL Server, Sybase

HOE WERKT DE SCAN?
Stap 1 - Intake
Tijdens de intake halen onze experts zoveel mogelijk
informatie op. Aan de hand van het gesprek krijgen zij een
goed beeld van uw systeemlandschap, de huidige situatie
en uw verwachtingen.
Stap 2 - Performance Scan
Met behulp van de deels geautomatiseerde Performance
Scan van Ctac worden uw systemen helemaal
doorgelicht.
Stap 3 - Rapportage
Ctac stelt een uitgebreide rapportage op. Onderdeel van
de rapportage is een heldere lijst met aanbevelingen die
als actielijst fungeert.
Stap 4 - Optimalisatie
Waar nodig bieden de optimalisatie-specialisten van Ctac
ondersteuning bij het uitvoeren van de verbeteracties.

ASE, DB2 en MaxDB.

De Ctac Performance Scan helpt
organisaties met een SAP landschap
om actuele en toekomstige
performance issues razendsnel te
identificeren en op te lossen.

VOORDELEN
• Praktische scan op basis van diepgaande kennis
• Uitgebreide performance rapportage
• Heldere aanbevelingen, duidelijke actielijst
• Gespecialiseerde ondersteuning van wereldklasse
• Repeterende scans mogelijk
• Aanvullende services mogelijk

Meer weten over de Performance scan van Ctac? Neem dan contact met ons op.
Email: info@ctac.nl
Tel: +31 (0)73 692 06 92
www.ctac.nl

