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v5 nyt saatavilla!
NetSupport Notify on yksinkertainen ja edullinen työkalu yhdensuuntaisten ilmoitusten lähettämiseen.  Sen avulla 
järkestelmänvalvoja tavoittaaa hetkessä koko organisaation työasemakäyttäjät ja voi lähettää viestejä valvomattomiin julkisiin 
tietonäyttöihin kaiken kokoisiin ja tyyppisiin kouluihin.
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 koulun muutassa 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 koulusi brändayksellä

• 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 IP-
osoiteväleille)

• Keskitetty raportointi ja seuranta

• Rajoita pääsyä turvakoodein

• Asetusten hallinta Active Directoryn kautta

• Ja paljon muuta!



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

www.netsupportnotify.com

Valtuutettu kumppani:

Koulut ovat nopeasti ymmärtäneet NetSupport Notify -ratkaisujen käytön hyödyt, jotka edistävät koulujen viestintää ja 
tukevat koulujen viestintää ja tukevat niiden hätä- ja lukitusmenetlmiä käyttämällä yksisuuntaisia hälytyksiä ja ilmoituksia. 

Avainedut:
Säästä aikaa
NetSupport Notify tify tarjoaa viestejä (joita ei voida ohittaa tai jättää huomiotta) valitulle / koko henkilökunnalle ja 
opiskelijoille yhdellä toiminnolla (useilla alustoilla) säästen kallista aikaa kiireellisempiä hälytyksiä varten. Se mahdollistaa 
myös rutiinihälytysten (kuten paloporaukset tai rutiininomaiset tietojärjestelmän seisokit) ennalta suunnitellun ajan ja 
päivämäärän. Lisäksi se ei vaadi yhteyksien säännöllistä hallintaa, joten se on nopea ja helppo käyttää.

Hätä- ja lukitusviestintä
NetSupport Notify voi olla tärkeä viestintätyökalu koulun hätä- ja lukitusmenetelmien aikana, ja jotkut integroivat sen 
viralliseksi osaksi pelastussuunnitelmiaan, koska se kykenee lähettämään selkeän ja ytimekkään viestin kaikille kytketyille 
tietokoneille. Lisäksi järjestelmänvalvojat voivat luoda ja käyttää valmiita “hätätilanteita” koskevia ilmoituksia ja lähettää niitä 
toimistosta tai ollessaan liikkeellä käyttämällä meidän erityisiä mobiilisovelluksiamme.

Todisteet kuittauksesta
Jokainen viesti voi edustaa prioriteettitasoa rutiinista opiskelijan / henkilökunnan viestinnästä teknisiin hälytyksiin tai jopa 
kriittiseen hätätilaan ja olla pyyntö kuittausta varten. Kaikki toimitetut viestejä tallennetaan keskitetysti täydellä toimitus- / 
vastaanottotallennuksella ja kyvyllä viedä yhteenveto tulevaa analyysiä varten.

Käyttö koulutuksessa


