
Monitor en verbeter de prestaties van uw website

Zorg ervoor dat uw website optimaal presteert.

Zet bezoekers om in klanten door ze de best mogelijke 
gebruikerservaring te bieden. Trage en niet reagerende 
websites vormen een slechte ervaring voor uw klanten. 
Door beschadigde processen, oneindig ladende pagina's en 
downtime kunnen bezoekers uw bedrijf de rug toekeren, en het 
zal een negatieve impact hebben op de zoekmachineresultaten. 
Monitor, analyseer en verbeter de prestaties en ervaring 
van de eindgebruiker van uw website met TeamViewer Web 
Monitoring.

TeamViewer Web Monitoring

Meer dan 30 serverlocaties
Monitor uw websites vanaf 

30 serverlocaties wereldwijd 
en zorg voor optimale prestaties 

voor iedereen. 

Hoge controlefrequentie 
Controleer continu uw website, 

elke minuut, en mis niets.

Grafiekweergave
Spoor knelpunten en andere 

problemen eenvoudig op zonder 
eindeloos in datasets te hoeven 

zoeken.

Remote Management
TeamViewer

Uptime Monitoring
Is uw website live en overal beschikbaar?
Controleer de beschikbaarheid en reactietijd van websites met TeamViewer 
Web Monitoring - volledig vanuit de cloud! Onze servers controleren uw website 
continu en zullen u direct informeren als uw pagina plat ligt of als het lang duurt 
voordat deze reageert. 

Page Load Monitoring
Hoelang duurt het om uw website volledig te laden in verschillende 
browsers?
Monitor continu de tijd die uw website nodig heeft om te laden - van begin tot 
eind, inclusief alle elementen, zoals afbeeldingen, JavaScript en CSS. Ontdek en 
repareer knelpunten als gevolg van fouten in scripts, of te grote afbeeldingen, en 
biedt uw klanten een geoptimaliseerde ervaring als eindgebruiker.

Transaction Monitoring 
Werken alle belangrijke processen zoals uw webwinkel?
Monitor transactionele processen zoals winkelwagentjes of registraties en zorg 
ervoor dat uw e-commerce-engine vlekkeloos werkt. De transactiemonitor 
simuleert voortdurend interacties van eindgebruikers met uw website en 
monitort de beschikbaarheid en reactietijd in het trechterproces.
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https://www.teamviewer.com/nl/remote-management/?utm_source=WebMonitoring-OP-nl&utm_medium=PDF


Til uw IT naar een hoger niveau
Probeer TeamViewer Remote Management 14 dagen, GRATIS!

Hebt u nog vragen? We staan altijd voor u klaar. 

Duitsland    +49 (0) 7161 60692 50
Nederland    +31 (0) 2 808 86 59
Verenigd Koningkrijk  +44 (0) 20 8099 7265

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

TeamViewer Germany GmbH | | Bahnhofsplatz 2 | 73033 Goeppingen | Duitsland

Bel ons!
Ons team staat voor 

u klaar.
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