
BUSINESS 
ACTIVITY 
MONITORING
Sla de brug tussen IT en business

 



Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de 
organisatie. Daarom is monitoring en 
visualisatie van de IT-omgeving  uitermate 
belangrijk. Business Activity Monitoring 
(BAM) gaat een stap verder en slaat de 
brug tussen IT en business. De BAM-
oplossing van PST monitort niet alleen uw 
IT-processen, maar monitort ook in real-
time de meest kritische bedrijfsprocessen.

De brug tussen IT en business

Business Activity Monitoring-oplossing van PST

Wat is Business Activity Monitoring? 
BAM gaat over het bewaken van Key Perfor-
mance Indicators en Key Risk Indicators van 
IT én van de business. De IT-omgeving en de 
belangrijke bedrijfsactiviteiten worden continu 
gemonitord.  Real-time informatie wordt op 
overzichtelijke dashboards weergegeven en 
vergeleken met historische trends en targets. 
Zodra een bedrijfsactiviteit afwijkt, wordt direct 
de root-cause naar de IT-infrastructuur aange-
geven. Daardoor kan er proactief, sneller, goed-
koper en beter bijgestuurd worden. Hierdoor 
wint de organisatie tijd en geld.



De BAM-oplossing van PST geeft op een 
eenvoudige manier waardevol inzicht:  uw  
IT-infrastructuur  en bedrijfsprocessen wor-
den gemonitord en getoond in één ge-
bruiksvriendelijk en interactief dashboard. 

Via dit dashboard krijgt u real-time informa-
tie. Dag en nacht bewaking alarmeert direct 
wanneer er een afwijking plaatsvindt. Ook 
wordt aangegeven hoe deze opgelost kan 
worden. 

De brug tussen IT en business

Inzicht in uw IT- en bedrijfsprocessen

BAM dashboard
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Kiest u voor PST’s Business Activity Monitoring-
oplossing, dan kunt u goed reageren op 
(dreigende) storingen. Bovendien geeft BAM 
van PST de mogelijkheid nieuwe kansen te 
benutten.  Bijvoorbeeld: 

•  Real-time inzicht in orders die de business 
binnenhaalt. Hoe vergelijkt dit met histori-
sche trends en targets en kan er ergens bijge-
stuurd worden voor een beter resultaat?

•  Zijn  toeleveranciers op tijd?  Zijn zendingen 
volledig? Of moeten bestellingen gecorri-
geerd worden?

•  Worden IT serviceniveaus en SLA’s gehaald, 
wat zijn daarvoor de redenen en wat is 
de impact op bedrijfsactiviteiten?  En kan 
eenduidige rapportering gebruikt worden 

om de juiste beslissingen te nemen voor 
investering in IT?

•  Werken uw inlog- en bestelprocessen 
efficiënt?  Zijn de klanten tevreden? 

Kortom, optimaliseer met de Business Activity 
Monitoring-oplossing van PST de belangrijke 
IT- en bedrijfsprocessen en behaal daaruit 
concurrentie- en financiële voordelen. 

Compleet geoptimaliseerde bedrijfsomgeving

Benut alle kansen in uw bedrijf



PST implementeerde het VISUAL Message 
Center (VMC) van Tango/04 bij de farma-
ceutische groothandel en ontwikkelaar van 
apotheek- en zorgconcepten Brocacef. Twee 
medewerkers van Brocacef vertellen welke 
voordelen zij behalen uit de geïmplemen-
teerde BAM-oplossing.

Manager Uitgaande Goederenstroom: 
 “De orders en leveringen binnen het maga-
zijnproces en de verkooptelefonie worden 
nu real-time gemonitord. Dit maakt voor ons 
inzichtelijk of deze in overeenstemming zijn 
met de verwachting en de historie, omdat 
we het afzetten tegen de afgelopen peri-
ode.”

Informatieanalist: 
“De bestellingen van apothekers worden nu 
geprojecteerd op Google Earth. Wie wat be-
stelt, verdwijnt van de kaart. Hierdoor kunnen 
we direct en real-time zien welke apothekers 
nog niet bij Brocacef hebben besteld en 
kunnen we hierop direct actie ondernemen. 
Voorheen constateerden we dit vaak te laat.”

Manager Uitgaande Goederenstroom:
“Wordt er een afwijking geconstateerd, 
dan wordt dit meteen gemeld door VMC. 
Op deze wijze hebben we storingen in de 
keten eerder inzichtelijk en kunnen we hierop 
proactief actie ondernemen doordat de IT-
afdeling eerder wordt ingeschakeld.”

Wilt u meer lezen, zien en horen van gebruikers van onze BAM-oplossing? 
Kijk dan eens op onze website www.pst.eu.   Compleet geoptimaliseerde bedrijfsomgeving

BAM in de praktijk



Waarom PST Business Services?
Als specialist in bedrijfscontinuïteit verzorgt 
PST Business Services al meer dan twintig jaar 
business- en IT-oplossingen voor zowel de 
zakelijke als de non-profitmarkt. Onze experts 
hebben de juiste opleiding, certificaten en no-
nonsense manier van werken om samen met 
u de juiste, passende monitoringoplossing te 
implementeren. PST is Business Partner van 
IBM, Cisco, CA, Microsoft, Vision Solutions 
en Tango/04 Computing Group. Op basis van 
Tango’s VISUAL Message Center heeft PST bij 
vele bedrijven in verschillende bedrijfstakken 
in Nederland met succes de BAM-oplossing 
geïmplementeerd.

Wij zijn bijvoorbeeld trots op de directe financi-
ele winst gerealiseerd door de BAM-oplossing 

van PST bij een marktleidende groothandel, 
opererend in heel Nederland. Een directe bespa-
ring in logistieke personeelskosten van 500 tot 
1.000 euro per dag is geen uitzondering.  Daar-
bovenop komen nog het efficiënter gebruik van 
IT-beheerders, verminderen van downtime en 
betere service naar de klant.  In dit geval verdient 
de oplossing zich bi nnen één jaar geheel terug. 

Door middel van een quick scan kunnen 
wij een ROI-verwachting schetsen specifiek 
voor uw onderneming. In tegenstelling tot 
andere IT-managementoplossingen die vaak 
maanden doorlooptijd vergen, kan een BAM-
implementatie door PST binnen enkele weken 
opgeleverd worden en tegen een fractie van de 
kosten.

Brocacef: “PST is een daadkrachtige en flexibele specialist”



De brug tussen IT en Business
De performance van uw IT- én de meeste kritische 
bedrijfsprocessen worden in real-time inzichtelijk gemaakt.  
Gebruiksvriendelijke en interactieve dashboards maken 
proactieve en betere bijsturing mogelijk.

Continuïteit
De monitoringoplossing bewaakt uw processen en 
alarmeert in real-time wanneer er een afwijking plaatsvindt 
van historische trends of targets. De root-cause geeft aan 
hoe deze op te lossen.

Daadkrachtig
Kiest u voor het team van PST, dan kiest u voor een 
daadkrachtige partner met een BAM oplossing die 
binnen enkele weken opgeleverd kan worden, tegen een 
fractie van de kosten.

Dus waarom de Business Activity Monitoring-oplossing van PST?

Brocacef: “PST is een daadkrachtige en flexibele specialist”



Contact
Bent u geïnteresseerd in de Business Activity Monitoring-oplossing van 
PST en in de voordelen die wij uw bedrijf kunnen bieden? Investeer dan 
nu vijf minuten in een telefoontje of een e-mail. Wij bespreken graag 
of onze BAM-oplossing bij uw bedrijfssituatie past. Daag ons uit om de 
financiële  winst voor uw afdeling of onderneming te berekenen. Neem 
direct contact op met uw PST account manager of ons sales team via 
Ilknur Duman:  iduman@pst.eu. 

Wij helpen u graag.

PST Business Services
Kersenboogerd 13
4003 BW Tiel
Nederland

www.pst.eu/bam

T +31(0)88 247 4300
F +31(0)88 247 4343
E info@pst.eu


