SYSTEM MONITORINGU

NIEZASTĄPIONE NARZĘDZIE
W TWOJEJ FIRMIE
ActiveView to kompletny, spójny i nowoczesny system monitoringu, zintegrowany
z urządzeniami Active Guard oraz Active Track dedykowany dla MŚP.
ActiveView jest aplikacją działającą on-line, posiadającą przyjazny dla użytkownika
interfejs oraz spełniającą wszelkie znane jego producentom wymagania funkcjonalne.
25-letnie doświadczenie firmy EBS w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w
kanale B2B gwarantuje niezawodność systemu i zrozumienie potrzeb sektora MŚP.
Hierarchiczna struktura aplikacji umożliwia obsługę biznesowych Klientów poprzez
możliwość udostępnienia zarządzania systemem z różnych szczebli. Dzięki różnym
zakresom nadawanych uprawnień, system AV pozwala na stworzenie hierarchicznego
drzewa zależności pomiędzy firmą monitorującą, a jej dystrybutorami i użytkownikami
końcowymi. Firma EBS jako wyłączny producent zapewnia wsparcie techniczne oraz
niezawodność działania naszego rozwiązania.
Dostępne e-usługi dla MŚP wynikające z zastosowania systemu ActiveView:
1. Otrzymanie testowego dostępu do aplikacji w celu obsługi demonstracyjnych próbek produktów
2. Zdalne udostępnienie i konfiguracja aplikacji ActiveView
3. Wdrożenie systemu monitorowania
konfigurację urządzeń
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4. Zdalny nadzór nad urządzeniami (Active Guard, Active Track)
5. Kompleksowy pakiet e-usług - Monitoring pracowników MŚP i obiektów stałych nadzorowanych
przez przedsiębiorstwo zlecające usługę lub jego klienta obejmujący trzy usługi:
Usługa zdalnego udostępnienia aplikacji ActiveView dla MŚP i jego klientów.
Usługa wdrożenia systemu monitorowania
i poprawną konfigurację urządzeń.
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Usługa zdalnego nadzoru nad urządzeniami (Active Guard, Active Track)
System ActiveView umożliwia samodzielny nadzór przez MŚP swoich pracowników, obiektów, a także
dostęp do aplikacji z dowolnego komputera połączonego z siecią Internet.
Więcej informacji na www.ebs.pl lub w Dziale Handlowym firmy EBS sales@ebs.pl
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