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Nossa visão é ser um parceiro confiável para provedores e usuários de dadosgeo-espaciais

Especialistaindependentepara garantia da qualidade dos serviços geo-espaciais na web



Nossos Clientes



Desafios Comuns
Não se sabe quem utiliza os serviços, quantos usam e quais dadosos usuários acham mais interessante
Não há visibilidade sobre a qualidade dos serviços
Não dispomos de ferramentas para identificar proativamente ecorrigir problemas no serviço online
A geração de relatórios é trabalhosa ou sequer realizada 

Não há recursos ou competência disponível para garantia da qualidade

Como assegurar cumprimento com a diretiva INSPIRE?



Proposta de Valor



Nossas Soluções

Software como serviço (SaaS) e ênfase na facilidade do uso

Você pode saber como seus serviços geoespaciais na web estão a desempenhar hoje e também tornar muito simples a geração de relatórios de utilização e a identificação de áreas de melhoria

Spatineo Monitor

Você pode saber como seus serviços geoespaciais na web irão desempenhar amanhã, quando os serviços tiverem mais usuários e venham a ser utilizados de novas maneiras

Spatineo Performance



Spatineo Monitor



Spatineo Monitor

Obtenha relatórios automáticos para a gerência e INSPIRE

Saiba quem são seus usuários e como eles estão a utilizar seus serviços
Analise a Qualidade do Serviço e rastreie sua disponibilidade
Receba alertas caso seus serviços se tornem lentos ou caiam
Identifique tendências que afetam o nível de serviço e sua disponibilidade
Valide seus serviços de acordo com os padrões OGC e INSPIRE

Ferramenta na nuvem para análise de utilização e nível dos serviços geoeespaciais na web



Spatineo Monitor

Aplicação 100%web, que correna plataforma Amazon AWS Cloud Computing

Monitoramento  de serviços geoespaciais na web com pedidos leves de teste a cada 5 minutos

Os parâmetros dos pedidos variam ligeiramente para simular o uso realdos serviços



Nosso monitoramento

Mais de 40.000 Serviços Geoespaciais na Web em todo o mundo, monitorados de 5 em 5 minutos



Copyright Spatineo

Service: Weather Radar WMShttp://map.acme.org/geoserver/R
adar/ows



Copyright Spatineo

11/2 at  15:00        Warning
11/2 at  15:30        Ok
3/3 at   22:30        Error

The server was completely unresponsive, had to restart, 
which seemed to fix it. We really have to do something 
about this. - Mark

x x
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Weather Radar WMS
WMS 1.3.0

MSG (EPSG:4326, 256x256px, image/pn

Satellite WMS
WMS 1.3.0

MSG (EPSG:4326, 256x256px, image/pn

http://map.acme.org/geoserver/Radar/ows
Service: Weather Radar WMS

Ann Done
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Accumulated precipitation 1h
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Accumulated precipitation 1h
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Relatório Executivo



SpatineoPerformance



Planeje e execute testes de acordo com a sua conveniência

Identifique os gargalos e a capacidade máxima

Garanta o cumprimento de requisitos de capacidade (Ex. INSPIRE)

Obtenha relatórios resumidos e análises claras dos resultados dos testes
Compartilhe suas percepções em tempo real com a equipa de teste

Spatineo PerformanceUma solução web para avaliação de performance de serviços geo-espaciaisna web



Spatineo Performance
Descubra como seu serviço geoespacial na web irá desempenhar quando tiver mais usuários ou for usado de novas maneiras

Verifique a performance de seus serviços novos ou melhorados antes do lançamento ao público



Perguntas


