
Uptrends’ Transactie Monitoring

Laat uw merk niet ruïneren door ondeugdelijke webapplicaties
Test of de kernfuncties van uw website, zoals logins, aanmeldingen, winkelwagens en betaalschermen 
werken, en weet precies wat er aan de hand is als er iets kapotgaat. 

Weet dat uw webapplicaties altijd werken

Uptrends controleert uw online status 24/7 en waarschuwt u en uw team 
zodra we het probleem bevestigen met ons geavanceerde alertingsysteem. 
Kies een of meerdere communicatiemethoden, afhankelijk van de fout en 
de behoeften van uw medewerkers.

Ontvang een alert wanneer transactiestappen vertragen of fouten optreden

Bedrijven die Uptrends gebruiken:

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

Integreer met populaire tools zoals 
Slack, PagerDuty, StatusHub, VictorOps, 
ServiceNow, Opsgenie, Microsoft Teams en 
webhooks. Of u kunt uw eigen aangepaste 
integratie bouwen!

Integraties
Prioriteer uw alerts met aanpasbare 
alertdefinities en escalaties zodat u zeker 
weet dat er berichten worden verzonden 
naar de leden van uw organisatie die een 
downtimeprobleem kunnen verhelpen.

Alertdefinities
Ontvang e-mails, sms- /tekstberichten, 
automatische telefoonoproepen of 
pushberichten via de mobiele apps van 
Uptrends. Of gebruik de Uptrends API om 
te verbinden met uw eigen systemen.

Uptrends’ alertingopties

Spoor bestanden die door de browser 
worden gedownload op voor elke stap en 
spoor specifieke fouten of elementen op die 
uw pagina vertragen.

Watervalgrafieken
Selecteer specifieke stappen waarvan u 
een screenshot wilt zien. U ziet precies 
hoe een pagina er bij elke stap van een 
transactie uitziet.

Screenshots van fouten
Test de snelheid van individuele staptijden, 
controleer op knelpunten, fouten en andere 
performancetrends.

Stap-laadtijden

Bescherm uw transacties met Web Application Monitoring door complete 
gebruikersscenario’s te testen, zoals inloggen, afrekenen, winkelwagen 
beheren en reserveringen maken. U kunt problemen opsporen voordat de 
meeste van uw gebruikers het merken.

Test uw transacties, stap voor stap, de klok rond
Onze transactiecontroleregel checkt uw scenario’s stap voor stap, zoals 
kritieke gebruikerspaden, met de nieuwste versie van Chrome. Deze 
stappen zijn niet noodzakelijk vast en kunnen dynamisch worden ingesteld. 
Als er iets misgaat, kan Uptrends precies identificeren wat de fout is.
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Uptrends’ Transactie Monitoring

“We hebben enkele vergaande veranderingen aangebracht in ons product, en toen 
moesten er heel veel transactie-controleregels veranderd worden. (...) Met Uptrends’ 
Transactie recorder kan dit heel snel en gemakkelijk. Het was verbazingwekkend. Het 
is een geweldige functie. Iedereen kan een opname maken zonder te hoeven weten 
hoe je moet programmeren.” 

- Jeferson Marques, Global Operations Analyst GEO bij Neogrid

Gebruik Uptrends’ Transaction Recorder (een gratis Chrome-extensie) om uw 
transacties op te nemen. Nadat u de extensie aan Chrome heeft toegevoegd, kunt 
u de Recorder direct gebruiken, telkens wanneer u die nodig heeft. De Recorder 
neemt elke actie op die u in de browser uitvoert, net zoals u elke dag surft.

Krijg uw webapplicatie binnen enkele minuten onder toezicht

Misschien wilt u uw script wijzigen wanneer uw site verandert, en dat uitproberen 
voordat u het activeert. Met de Transaction Editor kunt u dat allemaal doen (u kunt 
uw script helemaal opnieuw bouwen en de Recorder helemaal overslaan), of laat 
ons Support team het scripten en testen voor u doen.

Bewerk en test scripts zelf, of krijg ondersteuning op expertniveau

For more information visit our website, get in touch by e-mail or try out our free tools.Voor meer informatie bezoek onze website, neem contact op via e-mail of probeer onze gratis tools.

Test uw API responses voortdurend
Met handmatig testen kom je niet zo ver. U heeft continu geautomatiseerd testen 
nodig om veranderende omstandigheden te monitoren, zoals falende resources, 
netwerkproblemen, beschikbaarheid van de onderliggende database, verlopen 
beveiligingscredentials en nog veel meer!

Met Gelijktijdige Monitoring kunt u vijf, tien of meer controles 
vanaf meerdere locaties tegelijkertijd uitvoeren. Met meerdere 
gelijktijdige controles krijgt u resultaten van de door u gekozen 
controlestations tegelijkertijd. U krijgt uitgebreidere data, snellere 
alerting en kunt gedeeltelijke uitval eerder ontdekken.

Gelijktijdige Monitoring
U kunt nu uw eigen Persoonlijke controlestation achter uw 
firewall laten draaien. Monitor uw webapplicaties, API’s en servers 
waarvan uw team elke dag afhankelijk is. Gebruik dezelfde 
beschikbaarheids-, performance- en transactiecontroleregels die 
u buiten de firewall gebruikt.

Persoonlijke controlestations

Monitor vanaf controlestations over de hele wereld
Ons wereldwijde monitoringnetwerk van 225+ controlestations kan lokaliseren 
waar uw gebruikers problemen ondervinden. Met een van de grootste 
controlestationnetwerken in de branche is het bepalen van de oorzaak van 
website downtime en performanceproblemen nu nog eenvoudiger.
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