CodeExcellence:
Resolva os Seus Problemas de Qualidade de Software Agora.
Principais Benefícios












Fornece cobertura 100% de
código customizado com
monitoramento automatizado
de código ao longo do
desenvolvimento.
Avalia as suas aplicações por
risco de negócio.
Integra-se facilmente ao
processo de desenvolvimento.
Reduz os ciclos e esforços de
teste e agiliza manutenção
futura.
Permite conformidade
automática aos padrões
específicos da empresa e as
melhores práticas de
programação.
Gerencia e monitora a cadeia
de suprimento de software
interna e externa.
Visualiza dados complexos
através de dashboard
consolidado, que facilita a
compreensão e ação sobre
estes dados e tendências.

Adquira um Profundo Nível de Visibilidade na Qualidade de
seu Software e Introduza um Grande Recurso de Qualidade
para Minimizar a Dívida Técnica.
Organizações líderes estão implementando governança e controle automático
de qualidade sobre suas equipes de desenvolvimento, usando nossas
ferramentas de monitoramento automático de qualidade de programação. Você
pode fazer auditoria automática sobre seu código legado, planejar a remediação
e monitorar tudo daí em diante. Não importa quão complexo é o seu software
customizado, nós temos a solução para ajudar a eliminar falhas que possam
prejudicar os seus negócios.

Construir Software Mais Robusto
Profissionais de TI estão assumindo o controle da qualidade de seus código
fonte adotando novas formas de monitorar e controlar suas aplicações,
independentemente da natureza e composição de seus grupos de
desenvolvimento.
É por isso que as organizações mais inovadoras estão usando a Solução de
Monitoramento de Software da CodeExcellence – nós ajudamos as empresas a
controlar os riscos e maximizar a integridade do software como nunca antes.

Monitoramento ABAP
CodeExcellence ajuda as empresas a reduzir o custo dos sistemas e upgrades
SAP ao garantir que todo desenvolvimento ABAP seja consistente com as
melhores práticas já consagradas. A Plataforma de Monitoramento e
Governança Contínua de Qualidade de Programação da CodeExcellence
descobre falhas no código de modo que você pode evitar correções de
produção mais tarde.

Monitoramento Java
CodeExcellence ajuda os desenvolvedores a identificar e corrigir defeitos no
início do ciclo de desenvolvimento. As organizações podem visualizar,
monitorar, diagnosticar e controlar continuamente todo o seu código Java, em
todos os servidores de aplicação Java líderes de mercado, como WebLogic,
Tomcat e outros.

Monitoramento .NET
CodeExcellence descobre todos os riscos de sua aplicação em ambientes de
desenvolvimento IIS e Windows Azure. Nós fornecemos as ferramentas para
visibilidade máxima com mínima sobrecarga para que os desenvolvedores
possam se concentrar em inovação.

CodeExcellence l Solução de Monitoramento de Qualidade e Governança de Código

CodeExcellence Características
Avaliação Completa da Saúde
Hawkeye Avaliação faz rapidamente a auditoria da ‘saúde’ atual de sua aplicação e oferece gerenciamento sobre uma
avaliação precisa e objetiva do estado da ‘qualidade’ de suas aplicações. Ele disponibiliza a informação que você
precisa para identificar a causa raiz dos riscos e complexidade do seu software, bem como proporciona a visibilidade
para sanar quaisquer eventuais fragilidades, prevenindo assim a dívida técnica e interrupção dos negócios.

Monitoramento Contínuo do Aplicativo
Nossa avaliação estabelece uma referência da qualidade e complexidade de seu programa distribuído. Com
monitoramento contínuo através do Hawkeye Monitor, a gerência é capaz de rastrear códigos críticos e melhorar a
conformidade com as melhores práticas.

Aumente a Produtividade do Desenvolvedor
Hawkeye APOD envolve cada programador no processo de garantia de qualidade de código ao permitir que eles
verifiquem facilmente seus códigos conforme estão sendo desenvolvidos. Os programadores são capacitados a
monitorar e corrigir sua contribuição individual rapidamente, resultando numa maior produtividade, evitando o
posterior retrabalho no ciclo de desenvolvimento.

Mantenibilidade
Hawkeye Avaliação identifica códigos 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
que devem ser atacados primeiro.

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

Dashboards Personalizados
Com o poderoso, porém simples construtor de Dashboards customizados – Custom Dashboard Builder, você pode ter
uma visão centralizada da qualidade de seu software que pode ser organizada em dashboards personalizados para
diferentes públicos-alvo em sua companhia.

A Quem Se Destina?

Problemas Resolvidos









Operações TI
Desenvolvedores
Líderes de Projeto
Arquitetos
Provedores









100% de conformidade automática e objetiva de
código
Gráfico de tendências a longo prazo para os
negócios
Maior visibilidade e responsabilidade
Gerenciamento de dívida técnica
Redução de “ruídos” na garantia de qualidade
Agilidade na colocação do produto no mercado
Menor risco
Redução de custos
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