SiteAudit Hosted v7
Netaphor SiteAuditTM‐oplossingen voor Auditing en Fleetmanagement

De kracht achter MPS Business Intelligence
SiteAudit Hosted v7 biedt business intelligence aan beheerde printservices
(MPS) via de cloud. Het visualiseert printgegevens op Microsofts Power BI‐
platform waardoor de manier verandert waarop gebruikers kritieke
informatie over de printinfrastructuur zien.
Hosted v7 biedt de mogelijkheid om op afstand een diagnose te stellen
van problemen met het apparaat en het gehele apparatenpark om de
gemengde fleetservicekosten te verlagen. Het kan risico's van het
apparatenpark verminderen met veiligheidswaarschuwingen wanneer
poorten worden gewijzigd. Daarnaast automatiseert de optionele
ServiceNow‐connector de helpdeskwerkzaamheden om de kosten verder
te beheersen. Hosted v7 is de MPS‐oplossing van de volgende generatie.

www.netaphor.com

De mogelijkheden op afstand van Hosted v7 maken fleet‐
management vanuit elk punt gemakkelijk. Of het nu gaat om
foutreacties of het aanvullen van voorraden, Hosted v7 verschaft de
benodigde gegevens.

SiteAudit PBI Dashboard maakt gebruik van ‘doordrillen’ om een overzicht te krijgen
vanaf de grote categorieën tot aan informatie over het afzonderlijke apparaat.
Voorbeeld: gebruik de kaart om door te drillen naar een exacte locatie en apparaat en
de specifieke voorraad die aangevuld moet worden.

Gebruik het PBI Dashboard om
activiteiten te beheren en trends te
analyseren
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Netaphor SiteAudit
Hosted v7-oplossing
SiteAudit Virtual (VT) Technician – Diagnostiek op afstand

VT kan op afstand een diagnose stellen en
een probleem met de DCA of een specifiek
apparaat oplossen.
SiteAudit Connectors integreren SiteAudit‐
gegevens met kritieke bedrijfstoepassingen zoals
het automatiseren van ServiceNow‐workflows om
de kosten te verlagen.

‐

Dit vermindert de servicekosten en
verbetert de serviceprestaties

PLATFORMEN
Ondersteunde producten
SiteAudit Hosted v7.x
Gehoste viewer
Windows 10; Windows Server 2016
R2/ 2019

Belangrijkste beheerde printcapaciteiten
 Implementatie: sjablonen maken een snelle en consistente configuratie en
een URL‐gebaseerde installatie mogelijk
 Activiteiten: Power BI‐dashboard voor fleetactiviteiten en ‐analyse op
afstand

.NET4.6.2 of hoger

 Toegangscontrole: Gebruikerslogin gecontroleerd met Azure Active Directory

SiteAudit PBI Dashboard
Power BI Pro‐licentie

 Service op afstand: Virtual Technician voor apparaat‐ en DCA‐diagnostiek op
afstand

Microsoft gecertificeerd
Gecertificeerd voor server‐ en
cliëntsoftware

 Inventaris: traceert Bewegingen, Toevoegen en Wijzigingen (iMAC/R) SFD,
MFD, labelprinters; breed formaat, lokaal en genetwerkt en enkele
desktopscanners
 Facturering: houdt 28 afzonderlijke indicatoren bij voor de facturering en het
gebruik van de apparaten

“Dus voor organisaties die
honderden tot duizenden
apparaten tot in detail moeten
beheren, is Netaphor SiteAudit de
investering meer dan waard.” ‐
Buyers Lab 2020 Pick Award,
Outstanding Assessment & Fleet
Management Solution

 Aanvulling voorraden: houdt gegevens over niveaus, opbrengsten en
vervangingen bij
 Serviceprestaties: tracering van bedrijfstijden en uitvaltijden, responstijd
 Waarschuwingen: op regels gebaseerde standaard, aangepaste en
drempelwaarschuwingen
 Connectors met ServiceNow en andere ERP‐ en ITSM‐applicaties
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