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Ook op uw
smartphone!

per maand
(excl. btw)

IT1 Onsite
Manager
Professionele
monitoring op maat!

Houdt uw IT Infrastructuur 24/7 in de gaten,
zodat u dat zelf niet hoeft te doen.

KENMERKEN
Monitoring & alarmen
• Hou de beschikbare schijfruimte in de gaten.
• Wordt verwittigd wanneer een onverwacht hardwareprobleem zoals een defecte of slecht
functionerende harde schijf of voeding de continuïteit in gevaar kan brengen.
• Volg de performantie van uw servers op de voet door processor, geheugen en harde schijven
te monitoren.
• Hou uw website bereikbaar voor klanten.
• Zorg ervoor dat alle services blijven draaien en herstart deze automatisch indien nodig.
• Logboekcontrole op specifieke en kritieke foutmeldingen.
• Zorg er niet alleen voor dat uw anti-virus-software blijft werken maar ook dat de definities
up-to-date blijven.
• Het logboek van uw back-up-omgeving worden automatisch dagelijks gecontroleerd en u
wordt enkel verwittigd wanneer ingegrepen dient te worden.
• Hou de grootte van uw Exchange- of SQL-databanken in de gaten.
• Ontvang meldingen via e-mail of SMS, wanneer u dat wil.

IT1 Onsite Manager ondersteunt uw infrastructuur en detecteert
problemen alvorens de eventuele nadelige gevolgen zich laten
voelen.

Ondersteuning vanop afstand
• Beheer uw servers, PC’s en laptops vanuit één centrale console.
• Beheer uw infrastructuur onafhankelijk van de locatie (lokaal of in de cloud).

Detecteer, monitor en beheer al uw servers, PC’s en laptops op
één of meerdere sites. Zowel standaard als op maat geschreven
software alsook interne of externe websites kunnen perfect nonstop opgevolgd worden.

Automatische taken
• Laat taken zoals schijfdefragmentaties en het herstarten van servers automatisch ’s nachts
uitvoeren zonder dat dit enige inspanning van uzelf vereist.
• Creëer zelf geavanceerde scripts en laat deze automatisch uitvoeren.

De architectuur van de IT1 Onsite Manager is modulair en
steunt op cloud services. Hierdoor hoeft u zelf geen zware investeringen te doen en betaalt u nooit teveel.

Rapportering
• Inventarisatie van software en hardware.
• Dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapportering.
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Enkele getuigenissen van gebruikers:
• “... De IT1 Onsite manager zorgt er voor dat ik me als zaakvoerder kan concentreren op mijn werk zonder ongerust te zijn
dat er onverwachte problemen optreden...”
• “... Als netwerkbeheerder heb ik nu een ideaal hulpmiddel
gevonden dat mij komt melden als er problemen optreden
zodat ik niet langer zelf hoef in te staan voor tijdrovende foutcontroles...”
• “... Voor een kleinere KMO zoals de onze is er geen ruimte voor
een volwaardige IT’er. De IT1 Onsite Manager houdt mijn
netwerk in de gaten en verwittigt IT1 automatisch. Deze lost
de problemen op alvorens ik er iets van merk, en dit tegen een
vast maandelijks bedrag, zonder verdoken kosten...”
De IT1 Onsite Manager is beschikbaar in 3 pakketten:
Wist u...
... dat netwerkstoringen jaarlijks tot 1,5 miljard euro kosten aan bedrijven?
... dat de meeste uitval van servers voorkomen kan worden door het op
tijd detecteren van problemen?
... dat veel bedrijven niet weten wanneer hun website onbereikbaar is met
gederfde omzet tot gevolg?
... dat e-mail voor 84% van de bedrijven van vitaal belang is?
... dat 60% van de bedrijven geen idee heeft of ze een dagelijks werkende
backup hebben?

		
Alle checks
Alarmen via mail (1)
Eigen Dashboard
Dagelijkse Inventarisatie
Opvolging door IT1
Checks op maat (2)
Rapportage
Gratis ondersteuning op afstand
Gratis onsite ondersteuning

Basis
✔
✔
✔
✔

Geavanceerd
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

ServicePlus
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

alarmering via SMS als optie mogelijk. (2) In overleg met een IT1-engineer.

... dat slecht presterende servers tot 50% efficiëntieverlies kunnen leiden?

(1)

... dat 70% van de zaakvoerders niet weet welke software (al dan niet il-

Vraag ons sales team meer informatie over ServicePlus, de all-in formule waarin alle problemen gedekt zijn tegen een
vast maandelijks bedrag. Klanten met een IT1 ServicePlan genieten automatisch van IT1 Onsite Manager - Geavanceerd.

legaal) geïnstalleerd is in hun bedrijf, met potentiële boetes tot gevolg?

Het optimalisatiemodel ter uitwerking
van een IT groeiplan op maat

ICT is
een kost

ICT werkt
kostenverlagend

ICT verbetert
het resultaat

ICT is een
strategisch
hulpmiddel

Om het optimalisatiemodel volledig juist te plaatsen dienen we
u eerst een inzicht te geven in de ICT evolutie die alle bedrijven
doorlopen vanaf hun ontstaan.

Ongecoördineerd
Manuele infrastructuur
Kennis wordt niet bewaard

Beheerde IT infrastructuur
met beperkte
automatisering en
gelimiteerd
kennismanagement

Beheerde en
geconsolideerde IT
infrastructuur met uitvoerige
automatisering.
Kennis wordt bewaard en
hergebruikt.

Volledig geautomatiseerd
beheer
Dynamisch gebruik
van resources
Ondersteuningsovereenkomsten
op maat van het bedrijf
Geautomatiseerde
kennisopslag en -aanwending

Basis

Standaard

Gerationaliseerd

Dynamisch

Schematische voorstelling van het optimalisatiemodel dat ons in staat stelt
om te schetsen hoe u kan geraken waar u naartoe wil.
Member of
the Qcom group

