Ratkaisu hälytyksien tuomiseksi
työpöydälle Yrityksissä
v5 nyt saatavilla!
NetSupport Notify on yksinkertainen ja edullinen työkalu yhdensuuntaisten ilmoitusten lähettämiseen. Sen avulla
järjestelmänvalvoja tavoittaa hetkessä koko organisaation työasemakäyttäjät ja voivat lähettää viestejä valvomattomiin
julkisiin tietonäyttöihin kaiken kokoisiin ja tyyppisiin organisaatioihin.
Lähetä huomiota herättäviä ilmoituksia (joita ei voi voida piilottaa, jättää tunnistamatta tai tallentaa myöhemmäksi)
työasemalta, kannettavalta tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimilta haluamillesi käyttäjille/järjestelmille, tietyille osastoille
tai kaikille verkkoon liittneille käyttäjille. Järjestelmä tukee erilaisia tärkeystasoja sekä mukautus-, ääni- ja lähetystoimintoja
lähetettäväksi kautta organisaation muutamassa sekunnissa, ja tarkat vastaanotto- ja kuittaustiedot kirjataan reaaliaikaisesti
lokiin.
NetSupport Notify voidaan nyt asentaa ja ottaa käyttöön muutamassa minuutissa. Siitä on ladattavissa maksuton kokeiluversio,
joka on käytettävissä 30 päivän ajan.

Tärkeimmät ominaisuudet
• Lähetä ilmoituksia Windows-, Mac-, Chromebook- ja
Linux-työasemiin
• Lähetys on mahdollista Windows-tietokoneista sekä –
tai Apple iOS-laitteista
• Hälytysten priorisointi hälytyksiin
• Toimita viestejä jopa 10 000 käyttäjälle (esimerkiksi
osastoille)
• Lähetä täysinäyttöisiä viestejä valvomattomille laitteille
(esim. digitaaliset julkiset tietonäytöt)
• Viestejä ei voi ohittaa, syrjäyttää tai tallettaa
myöhemmin
• Muokkaa hälytyksiä brändäyksellänne
• Sisällytä äänihälytyksiä

• Viestit tukevat napsautettavia URL-osoitteita hälytysten
puitteissa
• Tosiaikainen viestien esikatselu
• Hotkey-tuki ‘Hätätilanne’-tapahtumissa
• Hälytyksein ajoitus etukäteen
• Toimii useiden verkostojen kautta (lähetä viestejä IPosoiteväleille)
• Keskitetty raportointi ja seuranta
• Rajoita pääsyä turvakoodein
• Asetusten hallinta Active Directoryn kautta
• Ja paljon muuta!

www.netsupportnotify.com

Käyttö yrityksissä
Joukkotiedotustekniikka on välttämätöntä niissä tapauksissa, joissa koko henkilöstöä on informoitava samanaikaisesti ja
viipymättä.

Avainedut:
Luotettava viestintä
NetSupport Notify tarjoaa tervetulleen varmuuskopion olemassa olevien teknologian vikojen varalta (kuten sähköposti) ja
tehokkaan työkalun henkilöstöhälytysten ja ohjeiden toimittamiseen, kuten “sähköpostipalvelin on pois päältä klo 17” tai
“tiedostopalvelimemme kanssa on vaikeuksia”.

Tehosta rurvallisuutta
Sivuston ylläpitäjät ja turvahenkilöstö voivat käyttää NetSupport Notify -ohjelmaa lähettämään hätätilannehälytyksiä
ja ilmoituksia käyttäjille tehokkaasti. Ilmoitusyhdyskäytäväkomponenttinsa avulla yksittäinen viesti voidaan toimittaa
henkilökunnalle monissa sivustoissa tai paikoissa yhdellä toiminnolla täyden toimituksen / vastaanottotallennuksen ja
raportoinnin kanssa.

Säästä aikaa
NetSupport Notify mahdollistaa viestejä ja hälytyksiä välittömästi kaikille tietokoneen käyttäjille samalla, kun poistetaan
mahdolliset viivästykset, kun sähköpostien saapuminen jo varattuun kenttään. Viestejä ei voida ohittaa tai jättää huomiotta,
mikä säästää kallisarvoista aikaa kiireellisempiä hälytyksiä varten. Säännölliset hälytykset voidaan myös ennakoida päivittäin,
viikoittain tai kuukausittain milloin tahansa.

Valtuutettu kumppani:

Järjestelmävaatimukset: Täyden listan saamiseksi vaatimuksista vieraile verkkosivustolla www.netsupportnotify.com/downloads.asp

www.netsupportnotify.com

