
 

 

 

   
Funkcje MPS 

 Audyty i raportowanie 

 Monitorowanie i analiza 

 Zarządzanie dostawami na czas (JIT) 

 Analiza przesunięć i  zmian (iMAC/R) 

 Wskaźniki kondycji floty i 

efektywności jej wykorzystania (KPI) 

 Zarządzanie kosztami 

 Integracja z działem HelpDesk 

Efektywne narzędzia dla usług zarządzania drukiem 

Narzędzia MPS SiteAudit dają użytkownikom możliwości śledzenia, analizy, powiadamiania 

i raportowania stanu floty urządzeń drukujących. Od podstawowego śledzenia liczników  

i poziomu materiałów eksploatacyjnych, do zaawansowanych pomiarów efektywności 

usług ( jak procent czasu nieprzerwanej pracy), narzędzia SiteAudit zapewniają najlepsze 

funkcje kontroli i zarządzania flotą. Użytkownicy MPS mogą wybrać wersję SiteAudit On-

Site dla środowisk korporacyjnych oraz tam, gdzie standardy bezpieczeństwo wykluczają 

wysyłanie danych na zewnątrz, albo wersję SiteAudit Hosted w przypadku zdalnego 

zarządzania oraz audytu floty. 

Usługi Zarządzania Drukiem  
Managed Print Services (MPS) 
 

Funkcja Dashboard 
pomoże Ci zarządzać 

flotą drukarek i 
obserwować trendy 

Analiza biznesowa 

BI (Business Intelligence) SiteAudit opiera się na 

zbieraniu danych udostępnionych przez drukarki 

sieciowe i lokalne oraz ich dogłębnej analizie. Dzięki 

temu możliwe jest np. oszacowanie terminu 

wymiany materiałów eksploatacyjnych , czy też 

automatyczne powiadamianie administratora floty 

w przypadku awarii urządzenia. Te wszystkie 

funkcjonalności prowadzą do osiągnięcia jednego z 

najważniejszych celów biznesowych: oszczędności.  

Wypróbuj SiteAudit już dziś, skontaktuj się z NEW 

TECHNOLOGY POLAND SA. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATFORMY 

Przeglądarka 
Windows 7 and 8; Windows 
Server 2008/R2/Windows 
2012/R2 
 
Dashboard 
Internet Explorer 9 i wyższe 
 
Monitoring <250 drukarek 
Windows 7 and 8 
SQL Express 2008/12 
 

Monitoring >250 drukarek 
Windows Servers: 2008/R2 & 
2012/R2; SQL Server 2008/12 
 
Certyfikowane przez 
Microsoft 
Certified for server and client 
software 

“SiteAudit Hosted jest naszą 
platformą to zdalnej analizy 
środowiska druku, przygotowywania 
raportów i konfiguracji 
powiadomień. To idealne narzędzie 
do zarządzania flotą drukarek i 
kontroli kosztów.” 
- Carsten Wallenberg, MPS 
Operations Manager  

„SiteAudit zapewnia naszej firmie 
wiarygodne dane, liczniki, 
powiadomienia oraz możliwości 
raportowania na potrzeby 
zarządzania kosztami i wydajnością 
floty.” 
- Chaucer Linquist, IT Global Fleet 
Controller 

Zintegrowane raporty 

2014 NETAPHOR SOFTWARE, INC.  

Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, oznaczenia 

usług i logotypy wymienione w niniejszym dokumencie 

należą do odpowiednich firm.  

Pick Award, Buyer Laboratory LLC 20 Railroad Ave, 

Hackensack New Jersey 07601 USA 09.2012  

 

Kluczowe funkcje Kluczowe korzyści 

 
 

Netaphor SiteAudit wersje OnSite i Hosted 

Opcjonalna integracja z 
SiteAudit VisualizerTM Mapping 
Tool 

 Rozpoznawanie i zbieranie danych przy 
wykorzystaniu Technologii Adaptacyjnego 
Monitorowania Floty; 

 Śledzenie drukarek lokalnych i sieciowych; 

 Monitorowanie liczników wydruków: total, 
czarno-białych, kolorowych, dwustronnych, a 
także faksów, skanów oraz ponad 24 innych; 

 Zaawansowane monitorowanie zużycia 
materiałów eksploatacyjnych, w tym: stanów 
aktualnych (w %), wydajności oraz szacowanej 
liczby stron pozostałych do wydrukowania; 

 Zarządzanie poziomem realizacji usług (SLA), w 
tym: czasem nieprzerwanej pracy, czasem 
niedostępności, czasem reakcji serwisu oraz 
definiowanie SLA; 

 Śledzenie, powiadomienia i raporty dot. 
instalacji, przesunięć, dodawania, zmian i 
wycofania drukarek z użytku (iMAC/R – 
Installation, Move, Add, Change/Remove); 

 kilkadziesiąt standardowych raportów, 
możliwość tworzenia niestandardowych 
zestawień oraz raportów cyklicznych, 
raportowanie przez www; 

 Powiadomienia oparte o ustalone progi reakcji 
i reguły.   

 

 

 

 Precyzyjne odczyty liczników oraz analiza 
wszelkich danych związanych z obciążeniem 
drukarek pomagające w kontroli kosztów; 

 Ograniczenie kosztów dzięki organizacji dostaw 
materiałów w systemie Just In Time. 

 Raportowanie częstotliwości wymian tonerów i  
cartridge’y i określenie ich wydajności; 

 Wydłużenie czasu nieprzerwanej pracy 
drukarek, ograniczenie czasu reakcji serwisu 
dzięki śledzeniu i raportowaniu SLA; 

 Ograniczenie kosztów serwisu, 
przechowywanie historii pracy drukarek na 
potrzeby precyzyjnych i stałych pomiarów oraz 
monitorowanie jakości serwisu; 

 Otrzymywanie najbardziej aktualnych 
informacji o kosztach, materiałach 
eksploatacyjnych, itp., dla wydajniejszego 
zarządzania flotą urządzeń; 

 Ustalanie priorytetów powiadomień w celu 
optymalizacji floty. 

 Szybkie i łatwe wdrożenie bez problemów 

związanych z bezpieczeństwem; niezauważalny 

ruch w sieci; 

AUTORYZOWANY DOSTAWCA: 

New Technology Poland S.A. 

ul. Lelechowska 10, 02-351 Warszawa 

tel. 22 539 70 00 

siteaudit@new-tec.com.pl 

www.new-tec.com.pl   

mailto:siteaudit@new-tec.com.pl
http://www.new-tec.com.pl/

