
Operando de forma 
integrada, Cisco e 
AppDynamics oferecem 
inteligência, correlação e 
insights de infraestrutura, 
segurança e aplicação. 
Esses recursos permitem 
que clientes tomem 
decisões estratégicas 
com base em dados e 
evoluam negócios em 
tempo real.

Em 2017, a Cisco incorporou a AppDynamics, 
fornecedora líder de soluções de APM. A tecnologia 
da empresa permite que clientes acompanhem o 
comportamento de suas aplicações em tempo real, 
melhorando o desempenho e experiência de usuários 
cada vez mais exigentes e capturando oportunidades 
em uma economia digital. 

Nossas soluções de APM
impulsionam  a transformação digital nas 
empresas de forma...  

de empresas que usam

soluções de APM 

Dez dicas

Data centers modernos têm uma função básica: máximizar 
a experiência dos usuários de aplicações. Um negócio 
digital depende de sistemas de alto desempenho, 
capazes de rodar em qualquer dispositivo ou localidade. 
Essa realidade faz com que soluções de APM (sigla para 
gestão de desempenho de aplicações) ganhem espaço 
nas organizações de TI. Aos poucos, surgem boas 
práticas de uso dessas tecnologias. 

As dicas a seguir reúnem
experiências reais de empresas que 
usam com sucesso ferramentas de APM.

Adote ferramentas de 
APM em fases e de 
forma programática

Registre as 
atividades de 
implantanção

Compreenda as 
características do 

próprio sistema de 
APM

Siga os 
alertas!

Identifique as métricas 
antes de adotar a 

ferramenta
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Saiba mais sobre soluções  
Cisco e AppDynamics 

Rápida

Integrada

Segura

Simples

Pense em fluxos de 
resposta aos alertas

Planeje um painel 
funcional de 
visualização dos dados 

Boas ferramentas de 
APM não podem 
sofrer sobrecarga

Pense em APM 
dentro de um 
contexto amplo de 
negócios

Soluções de APM 
devem descobrir e 
mapear a topologia 
das aplicações 
automaticamente




