SiteAudit OnSite v7
Netaphor SiteAuditTM‐oplossingen voor Auditing en Fleetmanagement

De kracht achter beheerde printservices
SiteAudit OnSite v7 tilt auditing en fleetmanagement naar een
nieuw niveau door gebruik te maken van de kracht van
gegevensverzameling, platformintegratie en visualisatietools om
meer analytische en proactieve fleetservices voor partners en
eindklanten mogelijk te maken
OnSite v7 levert geoptimaliseerde printinfrastructuren met behulp
van geavanceerde fleetanalyses en proactieve diensten die
resulteren in langdurige klantrelaties.
www.netaphor.com
SiteAudit Analyzer rapporteert volumetrends, apparaatgebruik en
voorraadaanvulling, veiligheidsrisico's en duurzaamheidskwesties
om het kritieke fleetproces naar optimale prestaties te leiden.

‐

Gegevens blijven binnen de firewall

‐

Gemengd fleetmanagement

‐

Bijhouden van indicatoren en voorraden

‐

Fleetanalyse en -rapportering

‐

Beveiligingsrapportering en
waarschuwingen

‐

Kostenbeheer

‐

Duurzaamheidsrapportage

‐

Printer mapping

‐

ServiceNow integratie

‐

Installatie en aanpassing van Asset Tool

Gebruik SiteAudit Analyzer‐
dashboards om kritieke problemen
en trends te beheren
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Netaphor SiteAudit
OnSite v7-oplossing

SiteAudit Visualizer floor mapping

SiteAudit Connectors integreren SiteAudit‐gegevens
met kritieke bedrijfstoepassingen zoals het
automatiseren van ServiceNow‐workflows om de
kosten te verlagen.

Slepen en
neerzetten

PLATFORMEN
Ondersteunde producten
SiteAudit OnSite v7.x

Belangrijkste beheerde printcapaciteiten
 Inzet: één enkele installatie schaalt van 1 tot 25.000 apparaten in

Platformen
Windows 10; Windows Server 2016
R2/ 2019

 Inventaris: traceert Bewegingen, Toevoegen en Wijzigingen (iMAC/R) SFD, MFD,
labelprinters; breed formaat, lokaal en genetwerkt en enkele desktopscanners

MS SQL Express & Server 2016/2017 &
2019

 Facturering: houdt 28 afzonderlijke indicatoren bij voor de facturering en het gebruik
van de apparaten

.NET4.6.2 of hoger
IIS 10 of hoger
Microsoft gecertificeerd
Gecertificeerd voor server‐ en
cliëntsoftware
“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
 Rapportage: 70 rapporten, webrapporten en onbeperkte aangepaste rapporten
 Visualisatie: tabellen, trends en grafieken van inventarisatie tot en met
driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingen (QBR's), totale eigendomskosten, veiligheid
en nog veel meer
 Connectors met ServiceNow en andere ERP‐ en ITSM‐applicaties
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