System för skrivbordsaviseringar
för företagssektorn
NetSupport Notify är ett enkelt och prisvärt verktyg för envägskommunikation av massmeddelanden och varningar
som kan användas av administratörer för att kommunicera omedelbart med datoranvändare eller obetjänade offentliga
informationsskärmar inom organisationer av alla typer och storlekar.
Från en skrivbordsdator, bärbar dator, surfplatta eller smarttelefon kan du skicka meddelanden som fångar uppmärksamheten
(och som inte kan döljas, ignoreras eller sparas till senare) till valda användare/system, specifika avdelningar eller samtliga
anslutna användare. På bara några sekunder kan meddelanden med olika prioritet, specialutformning, hörbarhet och
leveransalternativ spridas till hela organisationen – alla med ett exakt register i realtid över mottagning och bekräftelse.
NetSupport Notify går att installera och börja använda på bara några minuter, och med vår kostnadsfria provversion kan ditt
företag utvärdera verktyget under 30 dagar.

Nyckelfunktioner
• Skicka aviseringar till Windows-, Mac- and Linux-datorer

• Stöd för klickbara webbadresser i meddelanden

• Skicka från Windows-, Android- eller Apple iOS-enheter

• Förhandsvisning av meddelanden i realtid

• Ställ in prioritetsnivåer för olika aviseringar

• Stöd för tangentbordsgenvägar i nödsituationer

• Skicka till ett obegränsat antal användare och
avdelningar

• Schemalägg aviseringar i förväg

• Skicka helskärmsmeddelanden till obetjänade enheter
(t.ex. digitalskärmar för offentlig information)

• Central rapportering och spårning

• Meddelandena går inte att hoppa över, ignorera eller
spara till senare
• Specialanpassa meddelanden till företagets profil

• Fungerar över flera nätverk
• Begränsa åtkomsten med säkerhetskoder
• Konfigurationshantering via Active Directory
• Och mycket mer!

• Inkludera ljudaviseringar

www.netsupportnotify.com

Användning i företag
Teknik för utskick av massmeddelanden är ett måste i situationer då informationen behöver nå ut till hela personalen
samtidigt och utan dröjsmål.

Huvudsakliga fördelar:
Tillförlitlig kommunikation
NetSupport Notify utgör en välkommen förstärkning när den befintliga tekniken (t.ex. e-posten) krånglar, och är ett effektivt
verktyg för leverans av personalmeddelanden och varningar, t.ex. ”e-postservern kommer att stängas av kl. 17” eller ”vi har just
nu problem med vår filserver”.

Större säkerhet
Webbplatsadministratörer och säkerhetspersonal kan använda NetSupport Notify för att skicka nödlarm och akuta
meddelanden på ett effektivt sätt. Genom systemets meddelandegateway kan ett och samma meddelande levereras
till personal på många platser och anläggningar med en och samma åtgärd, återigen med fullständig registrering och
rapportering av leverans och mottagning.

Tidsbesparing
Med NetSupport Notify kan meddelanden och varningar levereras omedelbart till samtliga datoranvändare utan de
förseningar som kan uppstå när e-post skickas till en redan överfull inkorg. Det går inte att hoppa över eller ignorera
meddelanden, vilket sparar viktig tid när det är bråttom. Rutinmeddelanden kan också schemaläggas i förväg och skickas på
en bestämd tid varje dag, vecka eller månad.

Auktoriserad partner:

Systemkrav: En fullständig lista över systemkrav finns på www.netsupportnotify.com/downloads.asp

www.netsupportnotify.com

