SOLUÇÕES DE DESEMPENHO NA WEB DA AKAMAI: RESUMO DO PRODUTO

Teste de carga em tempo real
Teste como serviço

• Escolha entre um serviço completamente
gerenciado ou uma licença
• Os melhores engenheiros de desempenho
do mundo

• Aproveite a Nuvem de teste global da Akamai
• Teste suas aplicações Web e móveis em produção
• Teste em qualquer escala, de centenas a milhões
de usuários virtuais

APROVEITE A EXPERIÊNCIA DA AKAMAI
Nossos engenheiros de desempenho trazem anos de especialização em testes
e experiência no setor para cada engajamento, tudo em total colaboração com
sua equipe. Isso permite que todos participem dos ajustes e das soluções de
problemas, mesmo em ambientes de produção. Execute testes de carga em seu
laboratório por trás de firewalls ou na nuvem, tudo sob a orientação de nossos
engenheiros de desempenho. Ou opte por integrar o CloudTest como um teste
de carga sempre ativo por autoatendimento na produção com uma licença
de assinatura.

ANÁLISE DE DESEMPENHO EXEQUÍVEL E EM TEMPO REAL
O CloudTest se distingue de outras soluções de teste de carga utilizando o único
mecanismo de análise de big data em tempo real voltado para o desempenho.
Com a análise de streaming ao vivo durante as execuções de teste, você pode
identificar problemas durante as sessões de teste. O mecanismo de análise coleta
as métricas de desempenho de cada componente da infraestrutura da aplicação
durante os testes para que você possa isolar os gargalos de código, redes,
servidores e bancos de dados. Use os monitores incluídos no CloudTest ou utilize
os monitores de terceiros populares que você já estiver executando. Seja testando
centenas de usuários com um tempo de acréscimo lento ou milhões de usuários
fazendo login em vários locais globais, o CloudTest ajuda você a se preparar para
todos os possíveis cenários de usuários da Web ou de dispositivos móveis.

BENEFÍCIOS PARA OS NEGÓCIOS
É rápido. Comece agora.
• Ligue para nós, configure em algumas horas
e teste
• Corrija os problemas à medida que eles ocorrerem
• Teste no laboratório ou na produção, por trás do
firewall ou na nuvem
Confie nos especialistas
• Crie, provisione e execute testes e tenha insights
profundos e exequíveis sobre os resultados
• Realize testes com scripts mais realistas e monitore
a experiência real do usuário usando a ferramenta
RUM mPulse da Akamai
• Metodologia comprovada, com a confiança das
maiores marcas do mundo
Resultados imediatos
• Concentre-se nos resultados do teste, não em
preparações e configurações demoradas
• Resultados entregues em tempo real, dentro
de segundos
• Identifique problemas de desempenho em
dispositivos, bancos de dados, CDNs de terceiros
e muito mais
Teste em situações de pico e além
• Teste na sua escala atual e além dela, para emular
o desempenho em cargas de pico
• Modele combinações reais de comportamento
do usuário, escala e distribuição geográfica,
dispositivos e conectividade
• Elimine os custos com licença, infraestrutura e com
recursos internos e habilidades especializados

Veja o que seus usuários vivenciam em tempo real

Velocidade: nossos engenheiros de desempenho podem criar testes dentro de horas. Identifique rapidamente gargalos, pontos
de interrupção e lentidões.
Especialização: temos anos de experiência em todos os setores, desde os casos de uso simples até os extremamente complexos.
Colaboração: antes, durante e depois de cada engajamento, um engenheiro de desempenho da Akamai atua como uma
extensão de sua equipe.
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Teste de carga em tempo real

Os gráficos em cascata dinâmicos identificam os ativos lentos ou que estão em execução por um longo período

Visibilidade em tempo real dos tempos de resposta e erros, tanto no lado do cliente quanto no lado do servidor

RECURSOS
• Especialistas em teste na nuvem. Nossa equipe especializada de
engenheiros de desempenho combina um conhecimento profundo
de testes de desempenho com uma vasta experiência. Eles vêm de
companhias de integração de sistemas globais, centrais de mídia e
das maiores empresas de varejo e tecnologia do mundo.
• Análises e resultados em tempo real. A finalidade dos testes é
conhecer os resultados. Durante os testes, nossa equipe colabora
com a sua para detalhar os dados ao vivo enquanto os testes estão
sendo executados. Identifique e corrija os gargalos de desempenho
rapidamente.
• Nuvem de teste global da Akamai. Ela fornece um conjunto
sempre disponível de servidores de carga global. Se você precisar
que milhões de usuários acessem sua aplicação em segundos ou
de conectividade no mundo inteiro, a Nuvem de teste global da
Akamai replicará seu tráfego real com precisão.

A Akamai protege e entrega experiências digitais para as maiores empresas do mundo. A plataforma de borda inteligente da Akamai cerca tudo, da empresa à nuvem,
para que os clientes e seus negócios possam ser rápidos, inteligentes e protegidos. As principais marcas mundiais contam com a Akamai para ajudá-las a alcançar a
vantagem competitiva por meio de soluções ágeis que estendem a potência de suas arquiteturas multinuvem. A Akamai mantém as decisões, aplicações e experiências
mais próximas dos usuários, e os ataques e ameaças cada vez mais distantes. O portfólio de soluções de segurança de borda, desempenho na Web e em dispositivos
móveis, acesso corporativo e entrega de vídeo da Akamai conta com um excepcional atendimento ao cliente e monitoramento 24 horas por dia, sete dias por semana,
durante todo o ano. Para saber por que as principais marcas mundiais confiam na Akamai, visite www.akamai.com, blogs.akamai.com ou @Akamai no Twitter. Nossas
informações de contato global estão disponíveis em www.akamai.com/locations. Publicado em 02/19.

