EPO Monitoring
Dé alles-in-1 monitoring tool

Wat doet EPO monitoring?

EPO Monitoring biedt u het totaalpakket op het gebied van monitoring en bewaking.
Of het nu gaat om ICT- beheer, Netwerk monitoring, SLA bewaking, Procesbewaking,
Tijdsregistratie of Ruimtebewaking, EPO Monitoring is voor alles inzetbaar.
Bij EPO staan uw bedrijfsprocessen centraal. Zo kan EPO voortduren checken of uw
organisatie orders snel genoeg verwerkt en of uw informatiesystemen beschikbaar zijn. voor
de industrie kan EPO productieprocessen controleren. Zo werk EPO nauw samen met ieder
systeem dat informatie kan verzamelen en doorgeven . bovendien zijn er plug-ins voor
functies zoals tijdregistratie, helpdeskregistratie, bewaking van omzet en marge en nog veel
meer.

EPO Scenario’s

Uw organisatie kan EPO op diverse manieren inzetten:
EPO als infrastructuurmonitor
Auxzenze biedt een volwaardig alternatief voor de dure IT-monitorsystemen.
EPO als SLA-bewaker
EPO bewaakt uw Service Levels op basis van beschikbaarheids- en
performancenormen.
EPO als ketenbewaker
Het bewaken van gehele ketens: van beschikbaarheid van de database tot de virtuele
gebruiker en van de juiste temperatuur in de computerruimte tot de beschikbaarheid
van het intranet, etc.
EPO als dienst
Auxzenze neemt eventueel ook het beheer zelf voor z’n rekening voor een vast tarief.
Zo krijgt u de handen vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Informatie op aanvraag.

EPO Monitoring
Dé alles-in-1 monitoring tool

EPO monitoring helpt u op 4 manieren
1. Monitoring
ICT-beheer;
Omzet & Marge;
Tijd- & Helpdeskregistratie;
Orderverwerking.

EPO geeft direct inzicht in uw cruciale bedrijfsprocessen. U bepaalt zelf welke
elementen u wilt zien.

2. Bewaking
Remote beheer;
Procesbewaking;
SLA bewaking;
Ruimtebewaking.

EPO controleert of er voldaan wordt aan de SLA’s. U bepaalt zelf de prioriteiten.

3. Visualisering
In één oogopslag duidelijk;
Meerdere statuskleuren;
WebView* weergave;
Inclusief tabletweergave.

EPO produceert duidelijk weergaves met
statuskleuren.
U ziet in één oogopslag hoe uw bedrijf ervoor staat.

4. Signalering
Automatische respons;
Signaal via e-mail of sms;
Trendherkenning;
Zelfstandige metingen.

*WebView

EPO verstuurt bij afwijkingen een signaal via e-mail en sms. U geeft zelf de grenzen
aan wanneer er een bericht verstuurt moet worden. Hierdoor worden uw problemen
sneller opgelost.

Benieuwd naar de mogelijkheden van EPO Monitoring voor uw organisatie?
Neem dan contact met ons op.
‘Hof van Zutphen’
Industrieweg 85
7202 CA Zutphen
T +31(0)885 585 250
F +31(0)885 585 260
E info@auxzenze.nl
W www.auxzenze.nl

