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Hawkeye Assessment

Ganhe Visibilidade e Controle
no seu Desenvolvimento de Software
Software é um dos aspectos mais críticos para seus negócios como nunca antes. Assim sendo, conhecer a saúde da sua aplicação
de software é fundamental para o sucesso de seus negócios. Somente Hawkeye Assessment da CodeExcellence lhe dá este
conhecimento ao fornecer visibilidade real de seu código e executar um diagnóstico profundo nas bases de seu código atual e
legado.
Hawkeye Assessment fornece visibilidade de todas as potenciais armadilhas em seu código, num nível bem granular. Nossa
avaliação combina métricas quantitativas com análise qualitativa para determinar a mantenibilidade de seu código e o
alinhamento com seus objetivos de negócios.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS





CARACTERÍSTICAS
Avaliação Completa da Saúde
Hawkeye
Assessment
avalia
rapidamente a ‘saúde’ atual de suas
aplicações e oferece aos gerentes uma
avaliação rápida e objetiva do estado da
‘qualidades’ das mesmas. Disponibiliza a
informação que você precisa para
identificar a causa raiz do risco de seu
software e sua complexidade. Oferece
também a visibilidade para corrigir
quaisquer possíveis pontos fracos,
prevenindo dívida técnica e interrupção
dos negócios.

Utiliza ferramentas existentes como Code Inspetor
da SAP para fornecer uma análise profunda de seus
ativos de sotware.
Avalia suas aplicações por vulnerabilidade de
negócios.
Fornece a visibilidade para analisar e medir a
qualidade, tamanho, risco e complexidade de todas
as suas aplicações distribuídas.
Apresenta dashboards consolidados para
visualização de dados complexos e suas tendências
de modo bem compreensível e gerenciável.

Monitoramento Contínuo da Aplicação
Nossa
avaliação
estabelece
ua
referência da qualidade e complexidade
de sua aplicação distribuida. Com
monitoramento contínuo através do
Hawkeye Monitor, a gerência é capaz de
rastrear riscos e custos do portifólio e
melhorá-los ao longo do tempo.

Análise Técnica

Mantenibilidade
Hawkeye
Assessment
identifica
aplicativos que impulsionam o custo de
manutenção e fornece métricas e
tendências para medir variações na
qualidade. Nós fornecemos uma
descrição clara do defeito, a severidade
e os esforços necessários para
solucionar o problema para que a
equipe de desenvolvimento possa
identificar rapidamente quais os
defeitos devem serem atacados
primeiro.

Dashboards Personalizados

Relatórios
abrangentes
gerados
automaticamente
fornecem
informações sobre o estado técnico de
seu portifólio de TI usando dados que
incluem qualidade de código, tamanho,
complexidade, dívida técnica, esforço
de manutenção e muito mais.

Com o poderoso porem simples
Construtor
de
Dashboard
Personalizados – Custom Dashboard
Builder, você pode ter uma visão
centralizada da qualidade de seu
software que pode ser organizado em
dashboards pessoais para grupos de
diferentes níveis de interesse em sua
companhia.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ambientes Suportados
 Todos os componentes ABAP Basis 7.x
 Java 1.5 and above (both 32-bit and 64-bit)
 Microsoft .NET CLR 2.0 and above (both 32-bit and 64bit)
Ambientes de Software Suportados
 CodeExcellence suporta todos os ambientes ABAP, JAVA
e .NET padrões no mercado
Plataformas Suportadas
ABAP
 CRM, ECC, SRM, PLM , SCM, Mobile
Java
 Linux, Solaris, Mac OS X, IDEs suportados
.NET
 Windows

Requerimentos do Sistema
ABAP
 Mínimo Recomendado
JAVA
 1 GHz CPU (x86 ou SPARC)
 1 GB de RAM mínimo, 2 GB recomendado
 1 GB de espaço livre em disco rígido
 Java 1.6+
.NET+
 1 GHz CPU (x86 ou SPARC)
 1 GB de RAM mínimo, 2 GBrecomendado
 1 GB de espaço livre em disco rígido
 Java 1.6+
 FxCop 1.36+
Navegadores Suportados
 IE7+
 Firefox 10+
 Chrome 20+
(* O navegador deve ter o JRE1.6 habilitado)

A QUEM SE DESTINA?

PROBLEMAS RESOLVIDOS:



Operações TI



Visibilidade de condições pre-existentes,



Desenvolvedores



Gráfico de tendências a longo prazo para os negócios,



Líderes de Projeto



Redução da dívida técnica.



Arquitetos



Provedores

Aprenda como obter visibilidade e controle da sua qualidade
de software. Visite www.codeexcellence.com

Solicite uma Demo Gratis:
Visite www.codeexcellence.com/request-a-demo

América do Norte (Sede)
3553 31 Street NW
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Fone: +1 403 875-0809
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