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SiteAudit Analyzer – A próxima geração de ferramentas de Relatório para gerentes de parque

O gráfico de barras do SiteAudit Analyzer mostra o tamanho
ideal do parque baseado no volume, idade, utilização e etc.

SiteAudit Analyzer v2.0
O SiteAudit AnalyzerTM é a próxima geração de ferramentas de
relatório e análise de parque. Os usuários do MPS selecionam de
um ou vários clientes e conecte os dados do SiteAudit com um
conjunto de gráficos de análise. Filtros de Análise fornecem
flexibilidade antes da inclusão nas apresentações. Descobre
oportunidades de economia de custos, como o fornecimento de
resíduos, ou usado para mostrar as tendências mensais de
volume. O usuário do OneClick trabalha facilmente com um
conjunto de relatórios de gráfico padrões. O usuário do Designer
pode criar gráficos personalizados para cumprir com qualquer
requisito de relatório.

Relatórios integrados do
Powerpoint

•

Análise de Parque e relatórios para
auditoria e gerenciamento

•

Mostra as tendências de volume nos
relatórios PowerPoint ou Word

•

Analise o mix de Inventário contra a
idade e utilização do Parque

•

Realize uma análise única de um ou
de vários clientes

•

Estabeleça rapidamente os melhores
tamanhos de parque para as
propostas de auditoria

•

Identifique e mapeie os problemas de
reabastecimento de suprimento

•

Usuários do OneClick produzem
facilmente análises de relatórios e
gráficos

•

Usuários do Designer criam análises e
gráficos personalizados

Netaphor SiteAudit Analyzer
A última ferramenta MPS de análise e relatório

Analyzer Reports Include:
•
•
•
•
•
•

Análise de Inventário
Tendência de Volume
Uso de Consumível
Análise de Saúde do Parque
Implementação otimizada
Análise de Snapshot MPS

Relatórios opcionais:
• TCO and Assessment
• Quarterly Business Review
• Security Assessment

Usuário de Um Clique selecionam simplemente um filtro de análise como
Paper Jam. O gráfica de sáude do parquet ajusta a seleção no relatório.

SiteAudit Analyzer
Produtos
SiteAudit OnSite
SiteAudit Hosted
SiteAudit Compact
Versão 6.2 e superior
Plataformas
Windows 8.1 & 10; Windows
Server 2012/R2 or later
Pre-requisitos
Microsoft Excel 2010 ou
2013/2016

o Utilizar relatórios do Analyzer









o Ajustar filtros de relatório





o Agendar Relatórios no Analyzer





o Relatórios Personlizados





o Relatórios de um ou múltiplos
clientes

SiteAudit Analyzer License

O SiteAudit Analyzer fornece dois níveis, o usuário de um clique e o
usuário Designer.
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