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PEM - Pragmatic Environment Management
Automatiseret styring af IT infrastrukturen
PEM er fremtidens løsning inden for håndtering af IT-miljøer.
Med PEM (Pragmatic Environment Management) får du en løsning, hvor du med få klik kan
konfigurere, opdatere, installere, styre og overvåge alle miljøerne i din IT-infrastruktur. Uanset
om du er udvikler, IT-chef eller projektleder øger du effektiviteten, sikkerheden, kvaliteten og
sparer penge, samtidig med at jeres kunder vil opleve et langt højere serviceniveau end før.

10 forretningsmæssige fordele
PEM giver dig en lang række forretningsmæssige fordele. Her får du et hurtigt overblik over de 10 største fordele ved PEM:
1. Driftsstabilitet – Med PEM opnår du en
høj driftsstabilitet, fordi du vha. systemet har
mulighed for at verificere enhver ændring i et
miljø før ændringen reelt udføres i miljøet.
2. Høj oppetid – PEM giver dig overvågning
af alle miljøer, så du hurtigt kan gribe ind
over for problemer og fejl. I de tilfælde, hvor
du identificerer fejl i et miljø, kan PEM hurtigt
via et roll-back reetablere den sidst fungerende
version af miljøet.
3. Overblik – PEM giver dig et totalt overblik
gennem dokumentation af servere, applikationer, databaser og miljøer.
4. Hurtig etablering af miljøer – Du sparer tid,
fordi PEM automatiserer konfiguration, installation og levering af miljøer. Leveringstiden
nedsættes betydeligt, ofte fra uger til timer.
5. Mindre kompleksitet – PEM holder styr
på helheden i dit miljø med den enestående
versionskontrol af miljøer.

7. Strømlining af samarbejdet – PEM
strømliner samarbejdet imellem forretning og
IT via én fælles brugergrænseflade, som bliver anvendt under såvel udvikling og test,
som produktion.
8. Hurtig sporing af problemer – PEM gør
dig opmærksom på, hvis der er mangler eller
ustabile konfigurationer i dit miljø. Derudover
får du et hurtigt indblik i, hvor fejlen skal findes via PEM’s journal over miljøændringer.
9. Omkostningseffektivitet – Gennem de
automatiserede processer opnår du en hurtig
og effektiv styring af IT-miljøer. Dermed sikrer PEM dig en optimal udnyttelse af virksomhedens IT-ressourcer.
10. Øget sikkerhed – Kombinationen af et
stabilt miljø, overvågning og den tætte ad-

6. Menneskelige fejl reduceres – Med PEM
kan du foretage en automatisk og sikker installation og konfiguration af miljøer. Dermed
sparer du tid og reducerer antallet af fejl.

gangskontrol til serverne i hvert enkelt miljø,
øger sikkerheden for, at dine miljøer fungerer
sikkert og korrekt.
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PEM – en totalløsning der
bringer dig videre
PEM er et omfattende produkt, der igennem en
række enestående funktioner, hjælper dig med
at få det optimale ud af din IT-infrastruktur.
Med PEM bliver du i stand til effektivt at styre
komplekse miljøer, der indeholder en bred
vifte af ressourcer, programmer og databaser. PEM indeholder endvidere funktioner,
der giver dig muligheden for at overvåge både
de enkelte miljøer og den underliggende infrastruktur.

Igennem hele forløbet står vores konsulenter
klar til at hjælpe dig med definition og opsætning af dine miljøer, samt uddannelse af de
medarbejdere, som skal bruge PEM efterfølgende.

PEM er med andre ord totalløsningen, der tager sig af alt fra konfiguration og installation
til styring og overvågning af miljøer.

Sådan kommer du i gang
Kontakt en af vores konsulenter for at komme
i gang med det samme.
Efter den indledende dialog sammensætter
vi et hold af specialister, som rådgiver og tilpasser PEM til din IT-infrastruktur. Vores konsulenter står altid parat med den nyeste viden,
som sikrer dig en velgennemført installation
af PEM og mindsker risikoen for fejl i implementeringsfasen.

Kort sagt hjælper vores konsulenter dig igennem alle faser af projektet, og klæder dig og
dine kollegaer på til at arbejde med PEM både som administratorer og i den daglige drift.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil høre nærmere om, hvad PEM kan
gøre for dig, så kontakt en af vores konsulenter på tlf. 4492 2377 eller send en mail til
info@pragmaticconsult.com.
Du kan også læse nærmere om PEM på vores
website www.pragmaticconsult.com
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