Implementatie van Managed Print Services

Netaphor
Software

Netaphor SiteAuditTM oplossingen voor Auditing en Fleet Management

Implementatie van MPS met Business Intelligence
Netaphor SiteAuditTM levert de beste managed printer services voor het beheer
van lokale en netwerkprinters met analyse, waarschuwingen en rapportage.
SiteAudit tools bieden de meest geavanceerde auditing- en parkbeheerfuncties
binnen de industrie, van uitgebreide rapportagefuncties voor tellers en voorraden
tot en met het meten van serviceprestatiecriteria, zoals het uptime percentage.
Gebruik SiteAudit OnSite voor ondernemingen en veiligheidsgevoelige
omgevingen of SiteAudit Hosted voor cloud klanten. Probeer SiteAudit nu en
bezoek www.netaphor.com

• Park auditing en beheer
• Meting en analyse
• Waarschuwingen inzake JITleveringen
• Verplaatsen, toevoegen en
wijzigen
• Fleet Health Metrics
• Kostenbeheer
• Printeractiva in kaart
brengen

Gebruik het dashboard om kritieke
kwesties en trends te beheren

Netaphor SiteAudit v6.0
OnSite en Hosted oplossingen

Optionele integratie met
SiteAudit VisualizerTM Mapping

Geïntegreerde auditrapporten

PLATFORMEN

Viewer
Windows 7 en 8; Windows
Server 2008/R2/Windows
2012/R2
Dashboard
Internet Explorer 9 en
recenter
Bewaking van <250 Printers
Windows 7 en 8
SQL Express 2008/12
Bewaking van >250 Printers
Windows Servers: 2008/R2 en
2012/R2; SQL Server 2008/12
Microsoft Certified
Gecertificeerd voor server en
cliëntsoftware
“SiteAudit Hosted is ons
platform om op afstand
analyses uit te voeren,
rapporten aan te maken en
waarschuwingen te
configureren om de kosten van
het printerpark en de
serviceprestaties te beheren."
- Carsten Wallenberg, MPS
Operations Manager
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Belangrijkste toepassingen Belangrijkste voordelen
• Rapportage en inzameling van gegevens
met Adaptive Fleet Technology (AFT)

• Naadloos netwerkverkeer

• Bewaking van 24 afzonderlijke tellers

• Verwerkt elke facturerings- of
volumeanalyse

• Bewaking van voorraden, rendement en
geschatte vervangingsparameters

• Just-in-Time bestellen, winstanalyse

• Metingen van serviceprestaties, zoals
uptime

• Reduceert servicekosten, verhoogt
klanttevredenheid

• Bewaking van verplaatsingen,
toevoegingen en wijzigingen (iMac/R)

• Uiterst nauwkeurig voorraadbeheer

• 70 standaard rapporten en onbeperkte
aangepaste rapporten, web- en geplande
rapporten

• Ruime waaier aan
rapportagemogelijkheden

• Regelgebaseerde waarschuwingen en
drempels

• Wijst op prioriteiten die fleet prestaties
optimaliseren
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