
 

Page 1 of 14 

 

  

KPI Performance 
Management  
Installatie Datacollector  
 
 
 
Versie document: V1.04 
Doelgroep: Consultants/Functioneel/Technisch applicatie beheer 
  
 



 

Page 2 of 14 

 

 

Inhoudsopgave
 Error! Bookmark not defined. 

1. Wat is KPI Performance Dashboard ................................................................................. 3 

1.1 Voorbereiding ......................................................................................... 3 

2. Installatie en configuratie Datacollector ............................................................................ 4 

2.1 Hiërarchie ............................................................................................. 4 

2.2 Installatie datacollector ............................................................................. 5 

2.3 Installatie contentpack ............................................................................. 5 

2.4 Configuratie van de KPI PM Datacollector ................................................... 7 

2.4.1 Read account op de source database .................................................. 7 

2.4.2 Parameters beheren / invoeren ........................................................... 7 

2.4.3 Testen job file ................................................................................. 10 

2.4.3.1 Poort 22 voor SFTP ..................................................................... 10 

3. Schedulen van een reguliere dagelijkse collectie ............................................................. 11 

3.1 Windows 2008 Server Tasks .................................................................... 12 

3.2 Windows 2012 Server Tasks .................................................................... 13 

Op Windows 2008 Server zien de instellingen er uit zoals in figuur 12 weergegeven.
 13 

4. Resultaat .......................................................................................................................... 14 

 
 

  



 

Page 3 of 14 

 

1. Wat is KPI Performance Dashboard 

Het doel van KPI Performance Management is om bedrijven in staat te stellen hun dienstverlening 
te beheren en te monitoren. Wij bereiken dit door het verzamelen van gegevens uit verschillende 
databronnen. Daarmee kunnen we Key Performance Indicators op feiten baseren en maakt het de 
klant mogelijk om doelen te meten. Wij hebben onze eigen dashboard technologie en verschillende 
content packs ontwikkeld die bij meerdere organisaties passen om direct prestaties te kunnen 
meten en te visualiseren.  

Content packs zijn gebaseerd op normen en beste practices, zodat ze bewezen metrieken 
bevatten. Wij bieden onze technologie op vele manieren aan, ontwikkel platforms, op maat 
gemaakte dashboards of ready to use-content packs. 

 

 

1.1 Voorbereiding 
Zijn alle vereiste componenten reeds geïnstalleerd op de (applicatie)Server? 

 KPIPM_DataCollector.zip (datacollector software) 
 ContentPackTransact.zip (content afhnakelijke transactie files en job file) 
 jre-8u5-windows-x64.exe 
 Database read account (KPIPM_Dc_read) 
 Beschikbaarheid (medewerking) van de klants TAB (Technisch app beheerder) 
 Beschikbaarheid (korte medewerking) van de klants DBA (Database Administrator) 
 Poort 22 open op de server voor sftp verkeer naar KPI PM (ip adress 178.63.2.152) 

 
Als voorbeeld van een te configueren datacollectie gaan we in dit document er vanuit dat u een 
datacollectie tot stand wil brengen voor uw TOPdesk Melding Beheer applicatie. 
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2. Installatie en configuratie Datacollector 

2.1 Hiërarchie 

 
Figuur 1: KPI Performance Management hiërarchie 
 
 
Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven dient men minimaal een applicatie server beschikbaar te hebben 
waar vandaan de target database middels een (JDBC) koppeling kan worden benaderd en 
anderzijds  toegang naar buiten is via SFTP (poort 22).  
Gebruikers krijgen een omgeving ter beschikking gesteld (KPI PM) waar men de KPI 
Performance Management dashboards  via elke web browser kan benaderen op https://app.kpi-
performance-management.com 
Daarnaast is KPI Performance Management via dezelfde URL (https://app.kpi-performance-
management.com) ook te bekijken als mobile app op alleen de iPad 2 of hoger met iOS 6.x & 
7.x (safari mobile). 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABrarchie
https://app.kpi-performance-management.com/
https://app.kpi-performance-management.com/
https://app.kpi-performance-management.com/
https://app.kpi-performance-management.com/
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2.2 Installatie datacollector 
Op de volgende page is de datacollector voor KPI Performance Management te downloaden: 
http://www.kpi-performance-management.com/datacollector/ De zip file KPIPM_DataCollector.zip 

Zie figuur 2,  

 
Figuur 2: Inhoud KPIPM_DataCollector.zip 
 
Plakt of kopieert u op de applicatie server in de Program Files\ folder. Zie figuur 3. 
 

 
Figuur 3: C:\Program Files\KPI PM 
 
In de “C:\Program Files\KPI PM” folder staat een KPIPM.bat file. Dit een batch file waarmee 
de KPI PM datacollector wordt opgestart. Makkelijkste is het om hier een shortcut van te maken 
en deze te plaatsen op de desktop van de applicatie server. 

2.3 Installatie contentpack 
Er zijn een aantal ready to go content packs beschikbaar om vrijwel direct met het meten van 
performance aan de slag te kunnen. In dit document gaan we uit het content pack “TOPdesk 
Melding beheer”. De content packs zijn te zien op http://kpi-performance-management.com.  
De content packs worden geplaatst in de eerder geplaatste KPI PM folder onder Content, zie 
figuur 4. 

http://www.kpi-performance-management.com/datacollector/
http://kpi-performance-management.com/
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Figuur 4: C:\Program Files\KPI PM\Content 
Figuur 5: C:\Program Files\KPI PM\Content\TOPdesk Melding Beheer\Transact 
 
Er zal een aantal files op de server moeten worden geplaatst. Een aantal .ktr files voor de verschillende 
transacties, nodig om de dagelijkse resultaten voor TOPdesk Melding Beheer op te halen. Daarnaast is er 
een .kjb (job) file die er voor zorgt dat de transactiefiles in de juiste volgorde worden aangeroepen per 
tijds interval, (eenmalig snachts) en via een SFTP verbinding naar KPI PM, het resultaat van de scores 
stuurt.  
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2.4 Configuratie van de KPI PM Datacollector 
Om te kunnen configureren en beheren is het mogelijk om de datacollector te starten in een user 
interface. Deze is te starten met een dubbelklik op de eerder aangemaakte shortcut in hoofdstuk 
2.2 (KPIPM.bat) 

 
Als de datacollector niet start is er vermoedelijk vergeten een van de vereisten te plaatsten op de 
server, namelijk een JRE runtime (jre-8u5-windows-x64.exe). U kunt deze alsnog installeren en 
dan wederom KPIPM.bat starten. 
 
De user interface voor de KPI PM datacollector is zoals in fuguur 6 weergegeven. 
Hierin worden zaken geconfigureerd zoals oa database toegang. 

 
Figuur 6: KPI Performance Management Datacollector user interface 
 
2.4.1 Read account op de source database 

Voor het ophalen / lezen van de data is er minimaal een Read account nodig. Dit zou voldoende moeten 
zijn. Dit database account hoeft alleen read privileges op de specifieke database en tabellen te hebben. 
Wellicht handig voor de herkenbaarheid en onderhoudtechnisch om dit account de naam “KPIPM_Dc_read” 
mee te geven. 
 
 

2.4.2 Parameters beheren / invoeren 

Om te kunnen zien of alles goed verloopt moet eerst de job file voor TOPdesk Melding Beheer 
van de juiste gegevens worden voorzien. Deze file is ook te vinden in de Transact folder 
“C:\Program Files\KPI PM\Content\TOPdesk Melding Beheer\Transact” De naam van deze file 
is: jb_extr_topdesk_incidentMngt_prod.kjb 
Na het openen van deze file ziet het scherm er ongeveer zo uit als in figuur 7 geillustreerd. 
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Figuur 7: TOPdesk Melding Beheer job file 
 
Om de parameters van de juiste gegevens te voorzien klikt men op een willekeurige witte plek in 
het scherm waarna de Job properties verschijnen.  

 
Job properties 
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Op de tab Parameters staan de volgende parameters: 
 
P_AANTAL_JAAR 4  
P_BACKUP_PATH C:\Program Files\KPI PM\Past Extracts  
P_DATABASENAAM TOPdeskam  
P_HOSTNAAM  W2008APPSM42  
P_INSTANCENAAM <Instance indien gebruik> 
P_PATH_CSV  C:\Program Files\KPI PM\Content\TOPdesk Melding Beheer\Extract\ 
P_PATH_CSV_NOSLASH C:\Program Files\KPI PM\Content\TOPdesk Melding Beheer\Extract 
P_PATH_KTR  C:\Program Files\KPI PM\Content\TOPdesk Melding Beheer\Transact\  
P_UBUNTU_USER <user>  
P_UBUNTU_WW *******  
P_USERNAAM  66C_dc_read  
P_WACHTWOORD 66controls 
 
Alle geel gemarkeerde parameters moeten worden ingevuld op basis van de gegevens die bij de 
klant geldig zijn en leiden tot een connectie met de klants database server waar de TOPdesk 
database staat.  
 
In figuur 8 staat weergegeven hoe de verschillende gegevens voor bovenstaande parameters 
kunnen worden getest. 

 
Figuur 8: Transaction file test van paramater gegevens. 
 
Er kan een willekeurige transactie file worden geopend uit de transact folder waar de gegevens 
kunnen worden ingevoerd. Om de gegevens in te kunnen voeren zoals in figuur 8 weergegeven 
moet eerst (bijvoorbeeld) de file “Extr_SoortBinnenkomst.ktr” worden geopend. Vervolgens klikt 
men op het Soortbinnenkomst icoon (omcirkeld in figuur 8). Van daaruit op “Edit” en daar 
kunnen de juiste gegevens worden ingevoerd voor een JDBC connectie naar de database, gevolgd 
door een druk op de test button. 
 
Als de gegevens kloppen dan dient men ervoor te zorgen dat de transaction file waarin getest is 
weer in oude toestand hersteld wordt (wellicht een kopie van de file te gebruiken voor testen en 
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niet het origineel) en kunnen de juiste gegevens als parameters aan de job file 
“jb_extr_topdesk_incidentMngt_prod.kjb” worden toegevoegd (figuur 9). 

 
Figuur 9: Job properties 
 
Alleen de parameters P_UBUNTU_USER en P_UBUNTU_WW worden door 66Controls/KPI 
Performance Management verstrekt. Na het invoeren van de juiste parameters drukt men op OK 
en slaat men de job file weer op. 
 
 
2.4.3 Testen job file 

Uiteindelijk zal het dagelijks collecteren per tijdsinterval geheel automatisch op de applicatie server 
geschieden middels een scheduled Windows task. Maar om zeker te zijn dat alles gaat werken 
kan dit worden gesimuleerd/getest in de user interface.  
Dit doet men door de job file te runnen met het run icoon. 

 
 
 
2.4.3.1 Poort 22 voor SFTP 

Bij sommige implementaties komt het voor dat men standaard niet deze poort open heeft staan.  
Om de datacollectie voor het dashboard te kunnen bevorderen is het open staan van deze poort 
op de applicatie server noodzakelijk. Het gaat om strikt alleen verkeer richting ip adres 
148.251.90.244 (KPI Performance Management) wat men hoeft te configureren op de betreffende 
applicatie server. 
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3. Schedulen van een reguliere dagelijkse collectie 
Dit wordt op de applicatie server geconfigureerd waar de DataCollector is geinstalleerd. Dit wordt 
gedaan met behulp van de Microsoft Windows Task Scheduler. 
Er moet om dagelijks te kunnen collecteren, bij voorkeur snachts, een taak worden aangemaakt.  
 

 
Figuur 10: KPI PM Data Collector Scheduling: 
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3.1 Windows 2008 Server Tasks 
 
Op Windows 2008 Server zien de instellingen er uit zoals in figuur 11 weergegeven. 

 
Figuur 11: KPI PM Data Collector Scheduling in Windows 2008: 
 
 
Arguments: 
/file:"C:\Program Files\KPI PM\Content\TOPdesk Melding 
Beheer\Transact\jb_extr_topdesk_incidentMngt_prod.kjb" /level:basic > c:\job.log 
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3.2 Windows 2012 Server Tasks 

Op Windows 2012 Server zien de instellingen er uit zoals in figuur 12 weergegeven. 

 
Figuur 12: KPI PM Data Collector Scheduling in Windows 2012: 
 
 
Arguments: 
/file:"C:\Program Files\KPI PM\Content\TOPdesk Melding 
Beheer\Transact\jb_extr_topdesk_incidentMngt_prod.kjb" /level:basic > c:\job.log 
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4. Resultaat 
Na het collecteren kan men de KPI Performance Management bewonderen vanaf elke willekeurige 
werkplek met een Webbrowser en toegang tot internet op https://app.kpi-performance-
management.com. Of via een mobile device.  
 
De KPI Performance Management administrator kan mensen view/admin rechten geven om de 
dashboards te zien. Een illustratie van KPI Performance Management in figuur 13 en 14: 
  

 
 

 
Figuur 13 en 14: KPI Performance Management: 
 
 

https://app.kpi-performance-management.com/
https://app.kpi-performance-management.com/

