
Monitorujte a zvyšte viditelnost a vylepšete výkonnost vašeho webu.

Zajistěte, aby váš web dosahoval špičkového výkonu.

Udělejte z návštěvníků své zákazníky tím, že jim poskyt-
nete co nejlepší uživatelský zážitek. Pomalé a nereagující 
webové stránky přinášejí nepříjemný zážitek vašim zákaz-
níkům. Nefunkční procesy, nekonečně dlouho se načítající 
stránky a nedostupnost mohou odvrátit návštěvníky od 
vaší firmy a negativně ovlivní výsledky vyhledávače. Mo-
nitorujte výkon a zážitek koncových uživatelů vašeho 
webu pomocí aplikace TeamViewer Web Monitoring.

TeamViewer Web Monitoring

Více než 30 umístění serverů
Monitorujte své webové stránky 
z 30 umístění serverů po celém 
světě a zajistěte všem špičkový 

výkon. 

Vysoká frekvence kontroly 
Provádějte nepřetržitou kontrolu 

svého webu, dokonce každou 
minutu, a nenechte si nic ujít.

Zobrazení pomocí grafů
Snadno detekujte problematická 

místa a další problémy, aniž 
byste museli prokousávat 
nekonečnými soubory dat.

Remote Management
TeamViewer

Uptime Monitoring (sledování dostupnosti)
Je váš web funkční a k dispozici kdekoliv?
Zkontrolujte dostupnost a čas odezvy webových stránek pomocí TeamViewer 
Web Monitoring – zcela na cloudu! Naše servery po celém světě budou 
kontrolovat vaše webové stránky a budou vás okamžitě informovat, pokud je vaše 
stránka nefunkční nebo trvá-li odezva na ní příliš dlouho. 

Page Load Monitoring (sledování načítání stránky)
Jak dlouhotrvá načtení celé webové stránky?
Sledujte nepřetržitě kolik času zabere načtení celé vaší webové stránky – od začátku 
do konce, včetně všech prvků, jako jsou obrázky, JavaScript a CSS. Odhalte a oprav-
te kritické body načítání v důsledku nefunkčních skriptů nebo příliš velkých obrázků 
a poskytněte svým zákazníkům optimalizovaný zážitek koncového uživatele.

Transaction Monitoring (sledování transakcí) 
Fungují všechny důležité procesy , jako vaše online prodejna?
Sledujte transakční procesy, jako jsou nákupní košíky nebo registrace, a ujistěte 
se, že váš motor e-commerce běží bezproblémově. Monitor transakcí neustále 
simuluje interakce koncových uživatelů s vaším webem a sleduje dostupnost 
a čas odezvy během procesu funnelu.
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https://www.teamviewer.com/cs/remote-management/?utm_source=WebMonitoring-OP-cs&utm_medium=PDF


Posuňte své IT prostředí na novou úroveň.
VyzkoušejteTeamViewer Remote Management 14 dní ZDARMA!

Máte ještě nějaké dotazy? Vždy vám rádi pomůžeme. 

Německo   +49 (0) 7161 60692 50
Spojené království +44 (0) 20 8099 7265
Republica checa +420 2 9618 1419

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2 | 73033 Goeppingen | Německo

Zavolejte 
nám!

Náš tým vám rád 
pomůže.
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