TZ: Autoři populárního Seo-servisu spouští novou službu pro monitoring
serverů
Pardubice, 20. 3. 2013
Pardubická společnost Webový servis s.r.o. po úspěšném projektu Seo-servis.cz spouští
novou službu Hlidam.to zaměřenou na profesionální monitoring serverů. Hlidam.to sleduje
dostupnost a rychlost webů, analyzuje výpadky serverů a získané údaje dlouhodobě ukládá
a zpracovává do grafů, reportů a statistik. Majitelé stránek tak mají jak se přesvědčit o kvalitě
svého hostingu a pravdivosti jeho garantované dostupnosti.
Unikátní testovací metody a neomezené uchování dat
„Hlídám.to je jedinečné hlavně díky schopnosti detekovat příčinu výpadku,“ popisuje výhody
služby vedoucí vývojového týmu Karel Dytrych. „Testujeme DNS servery, jestli vrací platnou IP
adresu, ověřujeme expiraci domény pomocí Whois dotazů a testujeme trasování k serveru, čímž určíme
poslední dostupný server na trase ke stránkám. Samozřejmě také rozlišíme také klasické chyby HTTP
500, 404 nebo jen nedostupnost z důvodu zahlcení serveru, což ostatní nástroje neřeší.“
V ČR kvalitní monitoring dosud chyběl
„Dostupnost stránek je důležitá nejen pro návštěvníky, ale také pro vyhledávače, a proto se jí vyplatí
věnovat pozornost,“ vysvětluje Dytrych. „My jsme ale kvalitní monitorovací služby s dostatečně
podrobnými informacemi nenašli, a tak jsme se rozhodli potřebný nástroj vyvinout sami. Původní
miniprojekt vyvolal takový zájem, že jsme se ho rozhodli rozšířit do podoby Hlídám.to a zpřístupnit
všem,“ dodává. Nová služba nabízí také affiliate program a možnost propojení s dalšími
aplikacemi – na výpadek se například můžete nechat upozornit formou tweetu a mnoha
dalšími zajímavými způsoby.

Více o společnosti Webový Servis s.r.o.
Společnost Webový Servis je internetové studio, které své služby zaměřuje na veškeré dění
na internetu, online marketing, SEO optimalizace, programování, grafické práce a mnoho
dalšího. Do povědomí veřejnosti Webový Servis proniknul zejména projektem Seo-servis,
který se stal velmi oblíbeným, a návštěvníci na něm realizují tisíce testů svých stránek denně.
Odkazy
Služba Hlídám.to: http://hlidam.to/
Služba Seo servis: http://seo-servis.cz/
Společnost Webový servis s.r.o.: http://webovy-servis.cz/
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