Cubewise Pulse
Monitore e gerencie seu
ambiente de TM1 em um

Características

único lugar

Colaborativo

O Pulse é a solução que vai impulsionar

Reúne o histórico de alterações de monitoramento e

ainda mais seu TM1.

garante uma colaboração eficaz entre os desenvolvedores

Com ele, sua empresa será ainda mais
produtiva, expandindo o uso e os
benefícios do TM1, sem perder o
controle e a governança do ambiente.

que utilizam o TM1.

Ajuda no gerenciamento do trabalho
Permite o rápido on-boarding dos usuários TM1 e ajuda
os gestores a acompanharem os trabalhos.

Orquestra os processos de negócios
Monitora processos e tarefas, verifica se a conclusão foi
bem-sucedida e emite alerta se for necessário uma
ação corretiva.

Notificações personalizadas
Os grupos serão notificados conforme especificações de
alertas sobre recursos do sistema, como memória e
processadores sendo utilizados.

Cubewise Pulse

Principais funcionalidades

Rastreie as alterações
Introduzindo Pulse Change
Control para TM1

Auxílio à mudança
Enterprise Migration para TM1

Seu ambiente TM1
monitorado
Saiba tudo o que acontece

Documentação viva do
IBM Cognos TM1
Introduzindo Model Spotlight

Quem, o que, quando
Monitoramento de sessões
de Excel perspectives e
TM1 Web

Controle automático de fontes e versões em todos
os objetos de TM1. As alterações ao modelo são
rastreadas e gravadas por usuário e horário.
Compare alterações e recupere qualquer versão
histórica gravada.

Pulse Enterprise Migration traz governança,
transparência e mitigação de riscos. Movimente
objetos entre ambientes e servidores de TM1 com
facilidade, trilha de auditoria completa e controle
de segregação de funções.

Visualize o que está acontecendo na aplicação em
TM1 a qualquer momento. Pause, revise e envie a
você mesmo alertas proativos via e-mail ou
notificações push diretamente ao seu smartphone
ou tablet.

Compreenda seus modelos em IBM Cognos TM1 e
Cognos Express através de diagramas de
relacionamento e documentações automática e
continuamente atualizadas. Foque nos cantos
escuros e construa modelos melhores.

Entenda quando e como seu sistema está sendo
utilizado. Otimize o licenciamento com métricas
reais de utilização. Monitore a utilização de planilhas
de Excel e TM1 Web, incluindo autoria, ascendência
e tamanhos.
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Hardware

TM1 9.5 ou superior
Servidor: Windows 2008 ou superior
Cliente desktop: Windows 7 ou superior
Thin client: HTML5 browser (Chrome, IE, Safari)

CPU: <2% de workload no servidor TM1
RAM: desnecessário adicionar
Espaço em disco: 200MB para instalação,
10MB-50MB por mês para a análise de dados do TM1
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