
Uptrends’ Synthetics

Proactieve monitoring van digitale ervaringen
Uptrends Synthetics heeft de monitoringtools en -functies die u nodig heeft om uw websites, 
webapplicaties, API’s en andere op internet gerichte digitale activa te beschermen.

Uw bezoekers vormen vaak al meningen over uw merk en producten 
voordat de eerste pagina is geladen. Uitval, storingen en trage 
performance laten een blijvende indruk achter bij de gebruiker; 
Uptrends kan u helpen om vanaf de allereerste request een 
kwaliteitservaring te garanderen.

Detecteer websiteproblemen vroegtijdig om de 
impact op gebruikers te minimaliseren

Hoewel hardwarestoringen bijdragen aan downtime, omvat uptime zoveel 
meer. Uptrends heeft de beschikbaarheidstools om de beschikbaarheid van 
uw website continu te controleren, DNS-records te verifiëren en uw SSL 
Certificaten en hun vervaldatums in de gaten te houden. Verifieer responses 
met inhoudmatches, minimum paginagrootte, responscodes en responstijden.

Verminder downtime met waakzame uptime monitoring

Uptrends’ FPC laadt uw pagina met uw keuze uit vier verschillende 
browsers, houdt de timing bij van elke request die wordt gedaan en 
geeft u uw resultaten in een gebruiksvriendelijk watervalrapport. 
Simuleer real-world-omstandigheden voor desktop of mobiel met kant-
en-klare apparaatinstellingen of configureer uw eigen user agent en 
bandbreedtebegrenzing.

Verbeter site-interactie met performance monitoring

Veel systemen moeten samenkomen om ervoor te zorgen dat uw 
webapplicaties (bijvoorbeeld winkelwagens, logins en internetbankieren) 
correct blijven werken. Uptrends’ Web Application Monitoring gebruikt een 
Chrome-browser om de acties van uw gebruikers uit te voeren, inclusief 
tweefactorauthenticatie. Gebruik uw eigen script, creëer er een met onze 
Transactierecorder en Stepeditor, of laat onze scriptprofessionals problemen 
met uw geüploade opnamens oplossen en uw script verfijnen.

Onderschep applicatiefouten onmiddellijk

Voor meer informatie bezoek onze website, neem contact op via e-mail of probeer onze gratis tools.
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Een van uw belangrijkste activa zijn de API’s die u publiceert en de API’s 
waarop u vertrouwt. Storingen en onderbrekingen ergens in de keten 
van API calls kunnen complete processen platleggen. Uptrends’ Multi-
Step API Monitoring geeft u de tools om API calls te valideren en uit te 
voeren met hergebruik van data. U kunt ook numerieke responswaarden 
vastleggen voor rapportage, zoals datacenteromgevingsvariabelen. 

Uw API is uw kostbaarste digitale bezit; bescherm het

Uw database, e-mail, SFTP/FTP en servers zijn essentieel voor het 
ondersteunen van communicatie en het faciliteren van de overdracht 
van documenten en andere digitale bestanden. Ervoor zorgen dat ze 
beschikbaar blijven en goed blijven werken is eenvoudig met Uptrends’ 
Advanced Availability Monitoring.

Uw reputatie hangt af van meer dan alleen websites 
en API’s

Voor meer informatie bezoek onze website, neem contact op via e-mail of probeer onze gratis tools.

Uptrends’ API biedt u de tools die u nodig heeft om uw monitoring te 
automatiseren, zodat u Uptrends kunt opnemen in uw CI/CD-processen. 
Gebruik Uptrends om uw ontwikkel- en acceptatieomgevingen 
te monitoren. Gebruik de Uptrends API om uw transactiescripts, 
inhoudcontroles, gepland onderhoud, controlestationselectie via de API 
te versturen met behulp van uw automatiseringsscripts.

CI/CD-procesintegratie 

Met meer dan 220 testlocaties 
legt u data vast die de feitelijke 
ervaringen weerspiegelen, 
latentie blootleggen en helpen 
lokale storingen te ontdekken.

Krijg uw eigen Persoonlijke 
Controlestation om buiten en 
binnen uw firewall te monitoren. 
Controleer interne apps en API’s 
met de kracht van Synthetics.

Uptrends heeft alertescalaties, 
dienstroosters en integraties die 
u nodig heeft. Uptrends’ alerts 
kan flexibel worden afgestemd 
op uw processen.

Met Gelijktijdige Monitoring kunt 
u gelijktijdige controles uitvoeren 
vanaf meerdere locaties 
tegelijkertijd. U krijgt robuustere 
alerting en rapportage.

Locaties van gebruikers Uw eigen controlestation Schakel uw teams in Monitoring amplified

Met kant-en-klare dashboards 
om u op weg te helpen, u kunt 
altijd dashboards definiëren en 
delen met de statistieken die 
ertoe doen.

Uptrends verifieert errors met 
andere controlestations voordat 
we alerts sturen, dus geen 
zorgen dat willekeurige errors 
uw dag onderbreekt.

Plaats het toegangsbeheer in 
handen van administrators voor 
betere beveiliging. Wij hebben 
ingebouwde ondersteuning voor 
Single Sign-on. 

Wij hebben de integraties om 
Uptrends toe te voegen aan 
uw tools voor communicatie 
en incidentmanagement, zoals 
PagerDuty en Opsgenie.

Aanpasbare dashboards Foutloze alerting Single Sign-on Alertintegraties
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