
Verzamelen van gegevens
Systemen met meerdere merken

TA FleetManager
Beheren en onderhouden van uw
wagenpark op afstand!

Wees proactiever en verhoog uw productiviteit! Vanaf
een eenvoudige internetverbinding hebt u toegang tot
de cloudoplossing TA Fleet Manager om uw wagenpark
op afstand te beheren en te onderhouden. Met de TA
Fleet Manager-oplossing kunt u uw volledige
wagenpark efficiënt beheren, zelfs wagenparken van
verschillende merken: meteropneming op afstand,
instellen van relevante waarschuwingen, bewerken van
informatierapporten, enz. Anderzijds kunt u hiermee
op afstand onderhoud plegen aan uw Triumph-Adler
TA-vloot: randapparatuur diagnosticeren, parameters
voor apparatuur instellen, toegang krijgen tot
systeemmenu's en onderhoudsmodus, en gebruikers
in real time begeleiden.

DE VOORDELEN VAN DE TA FLEET MANAGER
OPLOSSING

TA FLEET MANAGER: EEN COMPLETE OPLOSSING VOOR HET ONDERHOUD VAN UW WAGENPARK OP
AFSTAND
Krijg een duidelijk overzicht van uw volledige vloot, ontvang apparaatwaarschuwingen per e-mail en
identificeer snel systemen die uw aandacht nodig hebben. Voer bepaalde
onderhoudswerkzaamheden aan uw TA Triumph-Adler systemen op afstand uit, zoals firmware-
updates, instellingen, enz.
Hoe worden de controles afgehandeld?

-Gegevensverzameling en -analyse:
optimalisering van de productiviteit van
apparaten
-Automatisering van tonervoorraad- en
servicewaarschuwingsprocessen

Vlootaudit/verkoopondersteuning: relevante
en geoptimaliseerde voorstellen

-Onderhoudsdienst op afstand: 
rationalisering van reis- en interventietijden 

-Vereenvoudigde implementatie: 
directe verbinding met TA Fleet Manager-
server beschikbaar voor TA Triumph-Adler
netwerksystemen

-Ergonomisch display: aanpasbare
weergaveconfiguratie

-Verhoog uw reactievermogen en
productiviteit

-Optimalisatie van klanttevredenheid

-Kostenvermindering in termen van
dienstverlening

Probleemoplossing en onderhoud
aan TA Triumph Adler systemen



TA FleetManager

KENMERKEN & SPECIFICATIES
TA Fleet Manager biedt u twee niveaus van
toegankelijkheid om uw printer- en multifunctionele
machinepark efficiënt te beheren. 
Met de basisfuncties kunt u uw volledige wagenpark
bewaken, ongeacht het merk van het toestel. Met de
geavanceerde beheermodus kunt u, naast de
basisfuncties, bepaalde problemen oplossen en
onderhoud uitvoeren op Triumph-Adler TA-apparaten
op afstand.

KENNISGEVINGEN EN WAARSCHUWINGEN
Sla gescande bestanden rechtstreeks
op uw bureaublad of in een map op
uw PC op.

DASHBOARDS
Gescande bestanden opslaan
direct op uw bureaublad of in een map
elke map op uw PC.

VERSLAGEN
Stel relevante rapporten op om uw vloot
optimaal te beheren: nauwkeurige
vlootanalyse en gegevensverzameling
om facturering, tonerlevering en
serviceprocessen te automatiseren.

FIRMWARE-UPDATE
Plan firmware-updates wanneer het u
uitkomt of voer ze in realtime uit via de
cloud.

INZET VAN HYPAS-TOEPASSINGEN
Implementeer en activeer uw HyPAS-
toepassingen op afstand

HET CONTROLESCHERM BEKIJKEN
Toon het bedieningspaneel van uw toestellen in real time
op uw computer om de gebruiker op afstand te
begeleiden.

NOTITIES NAAR HET BEDIENINGSPANEEL STUREN
Breng gebruikers op de hoogte van huidige of komende
acties op het toestel door uw berichten rechtstreeks op
het bedieningspaneel weer te geven.

AFSTANDSONDERHOUD
Toegang op afstand tot de onderhoudsmodus van het apparaat
om real-time of geplande bewerkingen uit te voeren.

TOEGANG TOT SYSTEEM STATUSSEN
Toegang op afstand tot apparaatlogboeken en onderhoudsrapporten
met één druk op de knop.

APPARAATINSTELLINGEN
Configureer op afstand de instellingen van een of meer
apparaten van hetzelfde model.

Wij ontwikkelen op maat gemaakte document- en
informatieverwerkingsoplossingen voor bedrijven. Wij breiden ons portfolio
voortdurend uit in lijn met onze kernactiviteit (documentbeheer) en bieden
mobiele oplossingen en clouddiensten aan om de weg te effenen voor
flexibele en mobiele werkplekken. Efficiënte workflow is een sleutelfactor
voor het succes van een onderneming. Wij adviseren u over hoe u de tijd en
de kosten van uw workflows kunt verminderen, terwijl wij professionele
hardware- en softwareoplossingen bieden om u tijdens de implementatiefase
te helpen. 

www.triumph-adler.com
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