CodeExcellence:
A Comprovada Plataforma de Monitoramento e Governança de
Qualidade para Desenvolvimento Java Customizado
Destaques

Você é Tão Bom Quanto o Software que Cuida dos Seus Negócios



Seus negócios dependem de software e ao longo dos anos o seu portfólio de aplicações tem
crescido drasticamente, assim como os seus negócios. Hoje o seu departamento de TI
mantém-se com soluções mais complexas, equipes de desenvolvimento nacionais/
estrangeiras/contratadas/próprias, cronogramas apertados e clientes exigentes.
CodeExcellence entende as dificuldades pelas quais você está passando.





Ampla visibilidade e
controle de todo o seu
código Java em
desenvolvimento para
equipes e fornecedores
geograficamente
distribuídos.
Monitoramento contínuo
do código Java
customizado.
Avaliação rápida e objetiva
dos riscos de negócios.



Maior estabilidade,
desempenho e integridade
da aplicação Java.



Redução de custos de
upgrade e manutenção.



Testes de aceitação mais
eficientes ao garantir a
qualidade de código desde
o começo.

Sabemos que:
1.
2.
3.

Você tem que produzir soluções mais complexas mais rápido e com menos dinheiro,
Suas equipes de desenvolvimento podem estar no mesmo andar ou em continentes
diferentes,
Os cronogramas são apertados e os clientes exigentes.

E você precisa de visibilidade e controle de qualidade do seu desenvolvimento – o tempo
todo. Mais importante, você precisa de ferramentas que intervenham imediatamente e com
precisão para ter certeza de que todo o seu ativo de software e equipes estão consistentes
com os requisitos de qualidade de sua empresa

CodeExcellence Pode Ajudar Você Com Todos os Seus Problemas
– E Mais.
A Plataforma de Monitoramento e Governança de Qualidade da CodeExcellence fica no
coração do seu ambiente de desenvolvimento Java de modo que a sua equipe pode acessar
as ferramentas para construir e gerenciar a qualidade de seu software. Ajudamos você a ter
visibilidade ao longo da cadeia de suprimento de seu software (interna e externa), de forma
consistente e tão livre de problemas quanto possível – durante o desenvolvimento ou
durante a sustentação e reparos de defeitos.

Os Benefícios:




Veja e Monitore Todo o Seu Código
Java Desenvolvido




Verifica a saúde de toda sua aplicação Java num único scorecard;
Fornece monitoramento contínuo e automatizado de todo programa Java em
desenvolvimento;
Aumenta a qualidade, a estabilidade do sistema e o desempenho;
Isola os negócios contra as flutuações das equipes de desenvolvimento e dos
fornecedores;
Proporciona aos clientes melhores resultados em menos tempo ao reduzir problemas
encontrados durante os testes de aceitação - QA;
Diminui o custo de manutenção da aplicação.

Com maior visibilidade, os gerentes de negócios podem estar confiantes de que os seus
ambientes de produção não estão vulneráveis a defeitos de qualidade de código. Os
gerentes de TI podem acessar os dashboards de métricas e as informações técnicas
necessárias para monitorar, controlar e melhorar as aplicações e processos de
desenvolvimento para as equipes internas e de terceiros. Os líderes de equipe ganham
informações acionáveis para atenuar os problemas de programação no início do processo de
desenvolvimento e reduzir custos de remediação.
Veja os Riscos do Seu Negócio

CodeExcellence l Monitoramento e Governança Java

Ferramentas Java Hawkeye da CodeExcellence
As ferramentas Java Hawkeye fornecem a informação e controle que você precisa para
visualizar, monitorar, reparar problemas e controlar todo o seu código Java em minutos,
dentro dos muitos servidores Java bem estabelecidos no mercado como WebLogic,
Tomcat, e outros. Volumes massivos de código podem ser automática e
compreensivamente avaliados, economizando tempo e permitindo realocação de recursos
altamente qualificados.

Destaques:


Use Hawkeye para:





Avaliar a qualidade de software existente e riscos de negócios;
Monitorar automaticamente a qualidade de software enquanto está sendo
desenvolvido;
Recomendar remediações no software;
Avaliar resultados de equipes de desenvolvimento contra nível de serviço desejados.

As ferramentas Hawkeye podem ser implantadas rapidamente para gerar resultados
imediatos e benefícios significativos. Dentro de 24 horas a CodeExcellence pode prover
uma idéia da vulnerabilidade do software ao reportar as falhas de qualidade de
programação e auxiliar na remediação. Isto fará com que o desenvolvimento esteja
automática e consistentemente de acordo com as melhores práticas e governança, em
todas as equipes de desenvolvimento, sejam elas internas ou de terceiros, ou fornecidas
por outros provedores.
“Com CodeExcellence eu tenho o controle sobre a qualidade do código nos três sistemas
principais e sobre mais de 2 milhões de linhas de código. Agora eu tenho as informações
que preciso para identificar e atacar primeiro os problemas maiores”







- Líder de equipe - Empresa de serviços financeiros

“A produtividade de nossos programadores e a qualidade do código tiveram melhoria
instantânea. A curva de aprendizagem foi imediata.”
- Diretor de TI - Grande empresa de transportes

Gera código Java de
melhor de qualidade e
consistente,
independentemente do
nível de experiência do
desenvolvedor;
Permite monitoramento
contínuo e gerenciamento
de todo código em
desenvolvimento para
equipes e fornecedores
geograficamente
distribuídos;
Permite corrigir defeitos
de programação enquanto
ainda em desenvolvimento
e não em testes ou
produção, quando os
custos de interrupção são
astronômicos.
Fornece critérios para agir
em todos os níveis dentro
da organização de TI, no
nível de código e de
aplicação.

Veja Você Mesmo
Solicite uma Demo Personalizada
Visite www.codeexcellence.com
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