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• Upgrade van het Portaal

• alle informatie (bedrijfskritisch)

• overal en altijd informatie (beschikbaarheid)

• overzicht van beschikbaarheid en status 
dienst voor de organisatie

• proactief technisch beheer en geen brandjes 
blussen

Opdracht
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De uitdagingen

- van monitoring van de “ICT Infrastructuur” naar 
monitoring van een dienst

- Ketenmonitoring

- status zichtbaar maken voor de organisatie

- User experience is belangrijk 
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 de juiste meldingen  integratie met helpdesk

 datacenter  cloud services

 grip op ICT proactief beheer

 management rapportages root cause

 ketenmonitoring capacity planning  security

Monitoring moet!  SLA’s trends

 applicaties netwerk  infrastructuur
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PORTAAL
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Foto: The Backbone



Monitoring, er is verandering

- Monitoring vanuit “Userperspective”

- proactief werken

- Paraplu-functie
één tool voor beheerder en manager

Wens… Microsoft producten gebruiken!
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Monitoring, als dienst

- gebaseerd op basis van 
Microsoft System Center Operations Management

- ervaring in het monitoren van

- ondersteuning bij het hele proces

Dia 10 van 27



Implementatie: voorbereiding

- dienst beschrijven 

- keten beschrijven (end-to-end)

- onderdelen aanwijzen

- opzet van eerste versie dashboard

Tip: start klein!
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Implementatie: uitvoering

- Monitoring van de “dienst”

- overzicht van systemen

- Dashboard voor monitoring

- proactief beheer
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Implementatie

Conclusie Fase 1

- werkende en bruikbare oplossing

- proactief staat aan!

- user experience is meetbaar 

maar.. Dashboard is te technisch
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PORTAAL
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Implementatie

Conclusie 

We willen meer monitoren!!
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Verbeterproces

- Upgrade van monitoringtool

- Monitoring nog meer toegepast op organisatie

- Tuning van meldingen en sensoren

- Dashboard opnieuw uitgevonden
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Verbeterproces

- uitbreiding voor (cloud)diensten

Magister 
It’s Learning

Federatie
E-Mail (Exchange)

- van proactief naar reactief.
meten is weten!
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Monitoring, Operation Manager

Login process

Inbox access

Dia 23 van 27



Monitoring, Operations Manager
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Monitoring, Operation Manager
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Valkuilen en tips

- begin klein en bouw daarna uit

- Monitoring is een onderdeel van het werk

- neem tijd voor Embedding

- gebruik de SCOM console voor dagelijksbeheer
- gebruik de Dashboards voor “status”
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Vragen?

Dia 27


