ZESTAWIENIE INFORMACJI
USŁUGA ASSET VISIBILITY SERVICE FIRMY ZEBRA

INFORMACJE ZBIORCZE

AKTYWNE URZĄDZENIA

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ

Usługa Asset Visibility Service firmy Zebra
DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH ZEBRA Z SYSTEMEM ANDROID LUB WINDOWS

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ URZĄDZEŃ OZNACZA LEPSZĄ
PRZEWIDYWALNOŚĆ ZDARZEŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Czy wiesz, gdzie znajdują się urządzenia mobilne Twojej firmy – i czy działają właściwie?
Jeśli nie posiadasz tych informacji, może to wpływać na wyniki przedsiębiorstwa. Jeśli
urządzenie zginie lub zostanie ukradzione, jeśli zepsuje się w sezonie urlopowym,
kiedy panuje duży ruch, albo jeśli wyczerpie się w nim bateria przed końcem zmiany
w zakładzie, może to znacznie ograniczyć zdolność firmy do obsługi klientów. VDC
Research szacuje, że awaria urządzenia oznacza 80 minut utraconej produktywności.
Z pomocą przychodzi Zebra, która oferuje nowy sposób ekonomicznego śledzenia stanu technicznego
urządzeń mobilnych. Nowa usługa firmy Zebra o nazwie Asset Visibility Service (AVS – usługa widoczności
zasobów) zapewnia klientom wysoki poziom widoczności operacyjnej i prognostyczne informacje o stanie
technicznym używanych w przedsiębiorstwie urządzeń mobilnych.
Usługa AVS Zebry za pomocą prostego agenta dostępnego na urządzeniach Zebra z systemem Android
lub Windows zbiera cenne, krytyczne dla firmy dane o stanie technicznym i wykorzystaniu urządzeń
mobilnych, co nie wymaga inwestowania w oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi
(Mobile Device Management – MDM).

Zbiorcze informacje o urządzeniach mobilnych w przedsiębiorstwie

Jeśli w Twojej firmie urządzenia mobilne nadal są śledzone manualnie, to najprawdopodobniej nie masz
dostępu do informacji, które mogłyby pomóc firmie obniżyć koszty. Usługa Asset Visibility Service firmy
Zebra pozwoli Ci jednym rzutem oka ocenić stan całej floty urządzeń mobilnych. Usługa AVS działająca
w oparciu o platformę firmy Zebra Asset Visibility Platform pokazuje, które urządzenia mobilne nie są w
użyciu i które nie były aktywne przez 30 dni lub dłużej – co pozwala szybko zidentyfikować brakujące
zasoby. Ale to dopiero początek…
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Lepsze zaplecze informacyjne drogą do zwiększonej produktywności

Dzięki AVS będziesz wiedzieć, kiedy stan techniczny urządzeń w przedsiębiorstwie może wpływać
negatywnie na wydajność pracowników mobilnych. AVS klasyfikuje stan każdego urządzenia za pomocą
czytelnego systemu oznaczania kolorami – i podpowiada, jak można naprawić problemy mogące wpływać
na przebieg operacji w przedsiębiorstwie.
Jeśli widzisz kolor zielony, urządzenie działa z optymalną wydajnością. Kolor żółty wskazuje, że w
urządzeniu wystąpił problem, który należy zbadać dokładniej. Wystarczy kilka łatwych kliknięć na
pulpicie operacyjnym, aby zobaczyć, że na przykład bateria w urządzeniu wyczerpuje się zbyt szybko
– i znaleźć wskazówkę, jak rozwiązać ten problem. Natomiast kolor czerwony oznacza, że z dużym
prawdopodobieństwem urządzenie może ulec krytycznej awarii i dlatego potrzebne jest natychmiastowe
sprawdzenie problemu i podjęcie działań, aby ograniczyć ryzyko.

Krytyczne dla przedsiębiorstwa informacje zapewniają przewidywalność – i redukują ryzyko

Takie inwestycje jak wymiana baterii lub całego urządzenia mogą szybko pochłaniać firmowy budżet. AVS
umożliwia przekształcenie sposobu, w jaki przedsiębiorstwo zarządza swoimi zasobami mobilnymi, przez
zmianę modelu zarządzania urządzeniami z reaktywnego na proaktywny. Usługa udostępnia narzędzia
i dane potrzebne do przewidywania kosztów, zapewniając przedsiębiorstwu większą kontrolę nad
budżetem i pozwalając na uniknięcie niespodziewanych wydatków.

W JAKICH SEKTORACH USŁUGA AVS FIRMY ZEBRA PRZYNOSI KORZYŚCI?

TRANSPORT I LOGISTYKA

PRODUKCJA

HANDEL DETALICZNY

OCHRONA ZDROWIA

Magazyny, dystrybutorzy, linie
i porty lotnicze, wypożyczalnie,
firmy taksówkarskie i
przedsiębiorstwa komunikacji
publicznej

Firmy w sektorze chemicznym,
metalurgicznym, spożywczym,
tworzyw sztucznych i
naftowym, papierniczym,
tekstylnym, farmaceutycznym,
elektronicznym, urządzeń
przemysłowych, transportowym
i medycznym

Supermarkety, placówki
detaliczne prowadzące
sprzedaż towarów w
ilościach hurtowych, sklepy
wielobranżowe, firmy
prowadzące sprzedaż
e-commerce, domy towarowe,
hipermarkety, sklepy
dyskontowe, drogerie i sklepy
specjalistyczne

Szpitale, domy opieki, podmioty
świadczące usługi opieki
domowej i przychodnie

USŁUGA ASSET VISIBILITY SERVICE FIRMY ZEBRA:
ZDOLNOŚĆ PRZEWIDYWANIA DZIĘKI WIDOCZNOŚCI INFORMACJI
Mając lepszą widoczność informacji o stanie posiadanych urządzeń mobilnych, Twoje przedsiębiorstwo może osiągać
lepsze wyniki. Więcej informacji o tym, jak usługa Asset Visibility Service firmy Zebra może pomóc Ci podnieść
wydajność pracowników mobilnych i ograniczyć ryzyko dzięki większej przewidywalności, znajdziesz na stronie
www.zebra.com/visibility.
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