D-D BackendLog
I mange virksomheder der benytter Lotus Notes og Domino kører der agenter i baggrunden på
serverne. Hvis en af disse agenter fejler, hvordan opdager adminstratoren/brugeren at der er
opstået et problem. I mange virksomheder opdager de det ikke!
Dette værktøj giver dig mulighed for at følge disse baggrundsagenter og advisere en ansvarlig,
hvis noget ikke går som forventet. Systemet er lige så anvendeligt til web-agenter, hvor
fejlsøgning kan være vanskellig. D-D BackendLog giver dig også et stærkt værktøj til analyse af
ydeevne, idet alle kørte agenter opsamler informationer om kørt tid (i millisekunder).

Hvad får du så med D-D BackendLog?
Du får følgende:
•

Et værktøj, som udvikleren kan bruge til at debugge specifikke elementer i koden. Når systemet
sættes i produktion ændres den generelle indstilling for databasen blot, så der kun bliver logget
overordnet information. Ved problemer/fejlsøgning i driftsmiljøet kan man blot skrue op for
logningen (uden at ændre i designet), og derved få værdifuld information om systemets tilstand
når problemet opstår.

•

Du definerer i en (ellere flere) central D-D BackendLog database, hvilke databaser, der skal
køre logning på. Ved aktivering bliver denne information lagt over i den aktuelle database, men
den styres altid fra D-D BackendLog databasen.

•

Du kan definere hvor meget, der skal logges til D-D BackendLog databasen og til serverens
konsol.

•

Du kan definere en eller flere email adresser, der skal adviseres, hvis systemet logger en fejl
(eller udvikleren har bestemt, at der skal adviseres i en given situation).

•

Faciliteten findes til såvel Lotusscript som Java.

•

Udvikleren kopierer blot et Lotusscript-/Java-bibliotek ind i databasen, og inkluderer det i den
aktuelle kode. Det er meget nemt for udvikleren at benytte – for ellers bliver det aldrig brugt
tilstrækkeligt.

Lidt teknisk fakta om D-D BackendLog:
•

Løsningen er meget effektiv i relation til ydeevne, og giver ikke mærkbar forringet ydeevne når
logningen er aktiveret.

•

Løsningen kører på Lotus Domino på alle platforme. Løsningen fungerer både under Lotus
Domino version 5.0.x, 6.0.x, 6.5.x, 7.0.x og 8.0.x.
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