
Descubra como
funciona o UFO:

Por que o UFO pode beneficiar o 
desenvolvimento do seu projeto?

Um novo dispositivo está gerando repercussão nas 
empresas mais modernas de tecnologia. As equipes de 
desenvolvimento de sistemas alocadas em diferentes 
ambientes estão usando um guia físico luminoso para 
ajudar a avaliar a qualidade e melhorar a comunicação 
durante os processos de desenvolvimento. Esse sistema, 
oferecido pela Dynatrace, chama-se UFO. 

Veja as principais curiosidades dessa tecnologia inovadora:

O UFO tem esse 
nome devido ao seu 
formato, similar ao 
de um disco voador;

Ele fica conectado com 
as plataformas de 
monitoramento de 
performance digital;

O UFO atualiza, visualmente, o status em tempo real sobre a 
qualidade do código desenvolvido;

Os engenheiros são 
avisados sobre 

possíveis impactos 
aos usuários ou 

aumento de custos.

O disco superior, feito de 
LED, monitora a 

performance da 
aplicação durante o 

desenvolvimento;

Já o disco inferior, 
mostra o status em 
tempo real durante 
essa produção;

Com esse alerta, 
os engenheiros resolvem os erros e 
asseguram a qualidade do projeto.

O sistema avalia a 
qualidade do processo 

com um dispositivo separado 
por aplicação ou equipe;

Caso contrário, o 
vermelho indicará 

quando algum 
problema for 

detectado;

Sua equipe fica 
alinhada, já que todos 

podem ver as 
atualizações de 
status de cada 

código;

Gostou desses benefícios? 
Então, faça apenas quatro 
perguntas a si mesmo:

Lembre-se: todas as luzes devem ficar verdes antes do código 
avançar para o próximo nível de desenvolvimento. Assim, a qualidade 

do código é garantida em todos os estágios do processo!

Minha equipe é 
grande e está 

alocada em diversos 
ambientes?

Quero otimizar meu 
tempo e o de minha 

equipe durante o 
desenvolvimento?

Preciso me 
comunicar com 
todos os 
envolvidos 
nos projetos ao 
mesmo tempo?

Penso em 
melhorar os 
processos 
internos de 
uma maneira 
inovadora?

Se você respondeu “sim” a essas perguntas, o UFO 
é uma boa opção para o seu negócio! Adquira o dispositivo e saiba como 

imprimir seu próprio UFO em uma impressora 3D: 

dynatrace.com/solutions/devops/ufo
Saiba mais em dynatrace.com
A Dynatrace, líder mundial em soluções de Gerenciamento de Performance Digital, transformou o modo como as empresas monitoram os ecossistemas digitais de hoje. Com Inteligência Artificial, 
tecnologia abrangente e automatização completa, é a única solução que fornece respostas, não apenas dados, com base no conhecimento profundo de cada usuário, transação e aplicação. 
Mais de 8.000 organizações utilizam a Dynatrace para otimizar as experiências dos clientes, inovar com rapidez e modernizar as operações de TI com absoluta confiança.
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Se estiver tudo bem na 
produção e no 

desenvolvimento, as 
luzes ficam verdes; 


