Disponível também para

Uma solução transparente que potencializa o processo
de auditar as alterações na base de dados.
K2B Audit permite integrar auditoria na base de dados de forma completamente transparente para a aplicação e para o desenvolvedor. Quando implementada em nível de base de dados, todas as alterações nas informações ficam registradas, sejam elas realizadas a
partir da aplicação ou diretamente na base de dados.
K2B Audit armazena os dados de auditoria em um repositório independente da aplicação e oferece uma aplicação destinada a extrair
informações desses dados. Esta aplicação permite consultar, analisar ou filtrar por dados do negócio, sem necessidade de conhecimentos técnicos.
K2B Audit é um produto de rápida aplicação e muito fácil de se usar; possui também a vantagem de permitir selecionar as estruturas
a auditar em tempo de execução.
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Completo controle
Uma arquitetura de auditoria simples permite ao usuário não técnico
exercer o controle integral das informações auditadas.

Solução de qualidade
Garante a replicação da solução em diferentes esquemas, obtendo a
mesma qualidade nos resultados.

Transparência total no desenvolvimento
O programador desenvolve sua aplicação independentemente de ser ou
não auditado pelo que não é necessário introduzir código extra.

Fácil de utilizar
O usuário deve apenas indicar as transações GeneXus a serem auditadas,
e K2BAudit faz o resto.

Independência na exploração
A implementação da operação de auditoria é independente da aplicação auditada. Isso permite ampliar e enriquecer a exploração sem fazer
mudanças na aplicação.

Evolução contínua
É possível acessar permanentemente novas funcionalidades que potencializam a auditoria e ampliam a capacidade de exploração dos dados
auditados.

Integração simples com aplicações existentes
Permite aplicar a auditoria a qualquer aplicação GeneXus existente, sem
ter que fazer modificações.

Permite auditar aplicações legadas
Utilizando K2BAudit, é possível auditar uma aplicação conhecendo
apenas seu modelo de dados. Isso permite auditar aplicações feitas em
versões anteriores a GeneXus X, e inclusive aplicações não feitas em
GeneXus, utilizando a ferramenta de engenharia reversa.

Completa rastreabilidade dos dados
A auditoria mantém registros de cada operação que ocorre sobre a base
de dados: valores anteriores e posteriores, usuário, data e hora, e tabelas
envolvidas na operação. Ainda, permite analisar cada operação dentro
do contexto em que foi realizada.

Visite nosso website

www.k2btools.com
Escreva para info@k2btools.com
K2B é marca registrada.
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