
Imagine se o 
cliente desiste de 

acessar seu site devido à 
lentidão da página, não relata 
esse problema para sua equipe 
e, ainda, migra para o portal do 
seu concorrente. O resultado é: 

você perde o cliente e não 
consegue nem mesmo 

identificar o motivo para 
solucionar o caso. 

Conheça o 
Visually 
Complete

Para garantir uma experiência eficaz ao usuário e evitar que as 
empresas percam clientes por situações como essa, a Dynatrace 
desenvolveu o Visually Complete – um relatório no formato de 
gráfico que permite, de forma rápida e fácil, a visualização do 
tempo de carregamento da página web. Isso possibilita uma 
análise assertiva do site para mitigar possíveis erros.

Pesquisas 
indicam
em 2017 o 
registro de 

de sites no mundo. 

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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Diferenciais
da solução:

Benefícios para 
o seu negócio:

Por meio do 
Speed Index, é 

possível distinguir 
todos os componentes 

carregados na 
página, pelo tempo 

de carga
Calcula o tempo de 
carregamento dos 
componentes da 
página usando 

Inteligência Artificial

É um novo modo 
de gerar relatórios na 

plataforma User 
Experience 

Management (UEM)

 
Conta com 

visualização gráfica 
desenvolvida 

exclusivamente pela 
Dynatrace

Monitora páginas 
acessadas por meio de 

computadores e 
também via mobile

Saber 
qual é o tempo para 
acessar à página da
 web em relação ao 

concorrente

 

Entender e
 melhorar a 

experiência visual 
do usuário final

 
Oferecer um portal 

com mais qualidade e 
melhor performance

 

Visualização 
rápida e fácil das 
anormalidades de 

carregamento

Ver se os
 dados visuais estão 

impactando na 
questão transacional

O Visually Complete é um componente da versão 7.0 
do User Experience Management (UEM). Para saber 
mais sobre essa solução e os demais serviços da 
Dynatrace, acesse: dynatrace.com

Somente no Brasil, m
ais de 58%

 d
os brasileiros acessam à Internet. 

58%


