
Voeg zichtbaarheid toe aan uw netwerk. Zorg voor een stabiele omgeving. Verminder downtime

Hoeveel apparaten zijn verbonden met uw 
netwerken? Hebben uw printers voldoende inkt? Kan 
er een stroomstoring voordoen?

Verminder ongewenste downtime en zorg voor een 
onderbrekingsvrije en stabiele werkomgeving die uw 
bedrijf en klanten naar een hogere productiviteit en 
succes leidt.

Network Monitoring door TeamViewer

Automatische 
apparaatdetectie

Beschikbaarheid en 
storing bijhouden

Verhoog de uptime en 
productiviteit

Scan uw netwerk automatisch 
voor alle verbonden apparaten 

en ontvang een uitgebreide 
apparatenlijst.

Weet wanneer een apparaat 
niet meer beschikbaar is of uw 

aandacht vereist.

Los problemen op voordat ze 
ernstig worden en zorg voor 

bedrijfscontinuïteit.

Routers & Switches
Krijg een melding zodra een 
poortstatus wordt gewijzigd in open, 
kapot of uitgeschakeld.

Uninterruptible Power Supplies (UPS)
Zodra de UPS een bepaald minimaal 
batterijniveau bereikt, wordt een 
waarschuwing geactiveerd.

Network Printers
Ontvang een melding zodra het 
papier of een toner moet worden 
bijgevuld.

Network Attached Storage (NAS)
U ontvangt een melding zodra de 
beschikbare opslag een ingestelde drempel 
bereikt of uw schijfstatus afneemt.

Computers
TeamViewer Monitoring controleert 
verschillende cruciale aspecten 
van uw computers, zoals het CPU-
gebruik, de schijfruimte.

Hoe zorg je ervoor dat je 
klanten niet meer gefrustreerd 

raken door hun printers?

Er wordt van je verwacht dat je alle 
apparaten beheert en ondersteunt, 

maar weet je zeker dat je ze 
allemaal hebt?

Zijn uw back-upbatterijen 
gezond? Kunnen ze een 

stroomstoring volhouden?

“Onze printer is bijna 
leeg!”

“Hoeveel apparaten 
zijn er?”

“Zijn we voorbereid op een 
stroomstoring?”

Netwerkbewaking is onderdeel van TeamViewer Monitoring & Asset Management

https://www.teamviewer.com/nl/remote-management/?utm_source=NetworkMonitoring-OP-nl&utm_medium=PDF


Breng uw IT-servicemanagement naar het volgende niveau.

Probeer TeamViewer Remote Management 14 dagen gratis uit!

Heeft u nog vragen? We helpen je graag verder. 
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Bel ons!
Ons team helpt u 

graag verder.

Endpoint Protection BackupAsset ManagementMonitoring Web Monitoring

https://www.teamviewer.com/nl/support/sales-inquiry/?utm_source=NetworkMonitoring-OP-nl&utm_medium=PDF
https://www.teamviewer.com/nl/remote-management/?utm_source=NetworkMonitoring-OP-nl&utm_medium=PDF
https://www.teamviewer.com/nl/support/contact/?utm_source=NetworkMonitoring-OP-nl&utm_medium=PDF

