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Dit is een beknopte beschrijving om de eerste stappen met EPO te kunnen maken. De volledige 

handleiding is hier te vinden. 

Start de EPO User Client vanuit het start menu. Het volgende scherm is het scherm dat getoond wordt 

na installatie. (Elke volgende start zal de client starten in de toestand waarmee deze is afgesloten) 

 

EPO verzamelt gegevens waar een status uit volgt. Als een onderdeel naar behoren functioneert zal de 

bijbehorende status "normal" zijn. Normal wordt gerepresenteerd door de kleur groen. Als een 

onderdeel niet naar behoren functioneert zal de status een anders worden, afhankelijk van de ernst van 

het probleem. 

Het linkerdeel bevat een EPO business tree waar een indeling van de gemonitorde gegevens 

weergegeven wordt. Rechts is een overzicht van de aantallen meldingen per status te zien. 

 

Een tree bestaat uit nodes ( ) in een boomstructuur. Diepere nodes zorgen voor de status van 

bovenliggende nodes. Zo is het mogelijk om verschillende onderdelen van één groter geheel samen te 

nemen en zo de status van dat geheel te bepalen. Er zijn twee soorten nodes, eindnodes die werkelijk 
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gemeten gegevens bevatten en foldernodes waar andere foldernodes en eindnodes onder vallen. Als 

vergelijking met een boom, de eindnodes zijn blaadjes en de foldernodes de takken. 

 

EPO kent de volgende statussen in volgorde van hevigheid: 

Kleur Node Aanduiding Uitleg 

Groen 

 

Normal De node en alle 
onderliggende nodes 
voldoen aan de normen 
(bvb de opgegeven 
thresholds) 

Geel 

 

Warning De node (of een van de 
onderliggende nodes) 
bevat een waarde die de 
waarschuwingsgrens 
overschrijdt 

Blauw 

 

Unknown De status van de node (of 
een van de onderliggende 
nodes) kan niet vastgesteld 
worden. Als er een node 
achter staat is dit de laatst 
bekende status. 

Rood 

 

Critical De node (of een van de 
onderliggende nodes) 
bevat een waarde die de 
kritieke grens overschrijdt 

Zwart 

 

Down De node (of een van de 
onderliggende nodes) 
bevat een bewaakt 
onderdeel dat niet reageert 
op de informatieverzoeken 
van de EPO-server 

Wit 

 

None - De node is leeg  
- Of de node en alle 
onderliggende nodes 
hebben geen bewaking (= 
er zijn geen thresholds 
ingesteld 

Bovenliggende nodes nemen de status van onderliggende nodes over waar deze volgorde bepaalt welke 

uiteindelijk status de bovenliggende node krijgt.  Bijvoorbeeld: 

 

Platform A heeft status warning, Platform D is down. Down is de ergste status en deze wordt dus 

gepropageerd. 
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In het linkerdeel van het scherm (de tree) kan een node geselecteerd worden. In het rechterdeel van het 

scherm wordt dan een visualisatie van de status van de node door de tijd getoond. Onderin het scherm 

staan tabs om te wisselen tussen de verschillende weergaven. Nodes met getallen hebben zowel 

grafieken als een tijdslijn, nodes die alleen statussen bevatten kunnen alleen met een tijdslijn 

weergeven worden. In de grafiek zijn de grenzen te zien waar de waarde van een node overheen moet 

om een statusverkleuring te krijgen. Boven de grafiek kan de datum en periode waar de gegevens voor 

weergegeven moeten worden, gewijzigd worden. 
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Een tijdslijn bevat alle meetpunten die bekend zijn bij EPO op het tijdstip dat de meting heeft 

plaatsgevonden. 

 

SLA-bepaling 
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SLA-percentages kunnen real-time afgelezen worden in het SLA-Overview scherm van foldernodes.  

 

In de percentageskolom staan de verschillende statussen samengenomen tot een lijn. De breedte van de 

status geeft het percentage van de dag dat een node een bepaalde status had. De tijdslijn geeft de 

status van de node over een dag weer, net als de grote tijdslijn van eindnodes. 

Van elke folder node krijg je dit ook te zien voor de direct onderliggende nodes. 

Scherm indelen 

 

De indeling kan onbeperkt gewijzigd worden. Door op een tab te klikken en deze te verslepen kunnen 

schermen verplaatst worden. 
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Door het scherm naar één van de vijf vakken in het midden van het scherm te verplaatsen kan het 

scherm vastgezet worden aan één van de zijden of door middel van een tab toegevoegd aan het huidige 

scherm. 

Bewerken business tree 

 

Wijzigingen in een business tree worden gedaan vanuit de toolbox, elke business tree heeft een eigen 

toolbox. Je kunt deze bereiken door rechtermuisknop in een business tree te klikken en "Enter edit 

mode" te kiezen. 
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Probes verzamelen data, deze data wordt zichtbaar in de toolbox en kan in een tree opgenomen 

worden. Het is mogelijk om meerdere nodes te maken van dezelfde data. Elke probe valt onder een 

bepaalde categorie. Eigenschappen van nodes kunnen hier ook gewijzigd worden. 
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Probes aanpassen 
 

Probes kunnen aangepast worden door in het menu edit->Probe configuratie te kiezen. 

 

 

Het scherm bevat een overzicht van alle servers die aangesloten zijn in het EPO-netwerk. Er zijn twee 

soorten servers te zien, de EPO-server in het donkergrijs en alle overige servers in het lichtgrijs. Servers 

met een directe verbinding met elkaar hebben lijnen van en/of naar de andere server. 

Op elke server staan een aantal iconen. Het icoon ( ) leidt naar de instellingen van de probes van 

deze server. 
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Elke server heeft zijn eigen lijst met probes. Elke probe heeft instellingen. Eigenschappen als de 

frequentie waarmee een meting plaats vindt en filterinstellingen kunnen hier aangepast worden. 

Eigenschappen vallen in categorieën die door middel van de tabs in het midden te bereiken zijn. 

 


