EN DEL AF

OpsAI

Platformen for fremtidens it-beslutninger

Træf de rigtige beslutninger med indsigt fra OpsAI

NØGLEFUNKTIONER

Over tid har mange it-miljøer udviklet sig fra det simple og overskuelige til installationer,
der er alt for komplekse og uoverskuelige. At skabe et overblik kræver enorme ressourcer
og dyb indsigt i, hvad der foregår lige nu i dit it-setup.

Vurdering af it-aktiver i real time giver
et komplet og opdateret billede af den
nuværende it-infrastruktur.

OpsAI er en ny danskudviklet platform, der ud over at give dig et krystalklart
automatiseret overblik, lader dig simulere og validere din business case ved at gå i
Cloud. OpsAI sikrer via den indbyggede Cloud-economics beregner, at alle tallene er
gennemregnede og at der er taget højde for alt fra belastningsgrader til right-sizing og
licensfordele.

Dynamisk opdatering af it-aktiver
sikrer at det it-setup du kigger ind i,
svarer nøjagtig til det, du har lige nu.

OpsAI giver dig et visuelt overblik over dine nuværende it-aktiver. Den letforståelige
brugergrænseflade præsenterer data i en form, der giver IT og forretning en ligeværdig
forståelse af eksisterende systemer og deres applikationssammenhænge.

Hvorfor OpsAI
Specialiseret software - få identificeret, vist og modelleret dit nuværende it-setup.
Vores avancerede machine learning algoritmer kortlægger dine applikationer, beregner
din tekniske gæld og illustrerer din risiko. OpsAI hjælper dig med at planlægge
en it-modernisering og beregner den bedste og mest effektive vej fremad.
Dyb indsigt - OpsAI giver detaljeret indsigt i din organisations it-infrastruktur og de
applikationer, der benytter den. Simulér dit fremtidige setup, få et overblik over kritiske
komponenter, se din sikkerhedssituation og benyt disse som input til en plan for
mitigering af systemer med teknisk gæld og/eller sikkerhedsrisici.

Integrér og eksportér dine data. OpsAI
understøtter eksport af data i CSV format
til CMDB.
Avanceret machine learning skaber
dyb indsigt i organisationens datacenter,
dine platforme og applikationer.
Finansiel styring Automatiseret opdatering
og udregning af omkostninger gør det
muligt at eksekvere præcis finansiel
planlægning og spore omkostninger med
høj detaljeringsgrad.
Byg dine applikationers livscyklus direkte
i systemet og få råd og vejledning om det
optimale setup og de afledte konsekvenser.

Gør konverteringen til skyen mulig - OpsAI leverer et detaljeret overblik over hver
enkelt komponent i dit it-setup, og foreslår den bedste vej i skyen. Se hvilke systemer
du med fordel kan flytte umiddelbart og hvilke, der kræver yderligere opmærksomhed.
Få vished og tryghed over økonomien ved at gå i Cloud.
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OpsAI platformens funktioner
OpsAI er SaaS platformen, der giver dig den nødvendige indsigt og information til din
business case for at gå i Cloud. Se alle funktionerne og prøv dem her: www.opsai.com

Funktion

Business

Scanning af alle it-aktiver
Overbliksrapportering til topledelse
Overblik over fysiske og virtuelle servere
Automatisk afhængighedskortlægning for servere
Markering af forretningsprocesser på tværs af aktiver
Right-sizing af server-belastninger
TCO (totalomkostninger) for Cloud-setup
Sikkerhedsoverblik over it-aktiver
Teknisk gældsanalyse for infrastruktur
Teknisk gældsanalyse for platform
Risikoanalyse baseret på applikationer
Geo-mapping og geo-cloud beregninger
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