Implementatie van Managed Print Services

Netaphor
Software

SiteAudit Analyzer – Het rapportage tool voor MPS Fleet Managers van de nieuwste generatie

SiteAudit Analyzer staafdiagram toont de optimale fleet
omvang op basis van volume, leeftijd, gebruik en nog
veel meer.

SiteAudit Analyzer v2.0
SiteAudit AnalyzerTM is het fleet analyse en rapportage hulpmiddel van de
nieuwste generatie. MPS gebruikers kiezen uit afzonderlijke of meerdere
klanten en associëren SiteAudit gegevens met een set van analyse grafieken.
Analyse parameter biedt grafische flexibiliteit vóór opname in rapporten en
presentaties. Het brengt kostenbesparende mogelijkheden, zoals
afvalbeheerkosten, in kaart of het kan worden benut om maandelijks
volumetrends te tonen. Er zijn twee niveaus met verschillende
gebruikersmogelijkheden, zo werkt een OneClick gebruiker eenvoudig met een
set van standaard rapport grafieken. De Designer gebruiker kan aangepaste
grafieken aanmaken om aan elke vereiste inzake rapportage te voldoen.

Powerpoint presentatieintegratie

•

Fleet Analysis en rapportage voor audit
en fleet management

•

Weergeven van volumetrends in
Microsoft PowerPoint of MS Word
Rapporten

•

Analyseren van inventaris
samenstelling t.o.v. fleet leeftijd en
benutting

•

Uitvoeren van analyse op afzonderlijke
of meerdere klanten

•

Snel vaststellen van optimale fleet
omvangen voor audit voorstellen

•

Identificeren en in kaart brengen van
problemen i.v.m. voorraadaanvulling

•

OneClick gebruikers kunnen makkelijk
rapportanalyse en grafieken aanmaken

•

Designer gebruikers kunnen
aangepaste analyses en grafieken
aanmaken

Netaphor SiteAudit Analyzer
Het nieuwste tool voor MPS analyse en rapportage

Analyzer rapporten bevatten:
•
•
•
•
•
•

Analyse inventarisatie
Volumetrends
Benutting verbruiksartikelen
Fleet Health analyse
Geoptimaliseerde inzet
Analyse MPS voortgang

Optionele rapporten
• TCO en assessment report
• Quarterly Business Review
• Security assessment

OneClick gebruikers kiezen eenvoudig een analyse filter, zoals papierstoring. De
betreffende Fleet Health grafiek past hun selectie in het rapport aan.

SiteAudit Analyzer
Ondersteunde producten
SiteAudit OnSite
SiteAudit Hosted
SiteAudit Compact

o Alle Analyzer rapporten gebruiken





o Rapporten over afzonderlijke of
meerdere klanten





o Rapportparameters aanpassen





o Analyzer rapporten plannen





o Aangepaste rapporten aanmaken





Versie 6.2 en hoger
Platforms
Windows 8.1 of 10; Windows
2012/R2 wn later
Vereisten
Microsoft Excel 2010 of
2013/16/Office365
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SiteAudit Analyzer biedt twee niveaus met verschillende
gebruikersmogelijkheden, OneClick gebruikersniveau en Designer
gebruikersniveau
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