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NetSupport Notify to prosty, tani, jednokierunkowy system wysyłki powiadomień
i alertów, pozwalający administratorowi
błyskawicznie skomunikować się z użytkownikiem komputera wewnątrz
organizacji dowolnego typu i wielkości.

NetSupport Notify to tani system powiadomień przesyłanych do komputerów dla
organizacji lub szkoły dowolnego typu.
Oszczędne rozwiązanie

Z komputera, laptopa, tabletu lub smartfona
wyślesz zwracające uwagę powiadomienia do
wybranych użytkowników/urządzeń, określonych departamentów lub do wszystkich podłączonych użytkowników. Alerty mogą mieć różne
priorytety, określoną kolorystykę, zawierać
logotyp, być wzbogacone o sygnał dźwiękowy.
W ciągu kilku sekund zostaną rozesłane do
wszystkich odbiorców, a raport o potwierdzeniu
otrzymania alertu będzie dostępny na bieżąco.

OK

Od szpitali poprzez urzędy i biura, do szkół i uczelni
- NetSupport Notify wszędzie znajdzie zastosowanie.

Alerty można dostosować graficznie
do wymogów szkoły / organizacji.

Bezpłatną wersję 30-dniową na 50
komputerów NetSupport Notify możesz
zainstalować i uruchomić w parę minut.

Główne funkcje:
• Wysyłanie alertów do komputerów z systemami
Windows, Mac OSX oraz Linux

Firma

• Wysyłka z Windows lub urządzeń mobilnych
• Pełnoekranowe powiadomienia
urządzeń bezobsługowych

wysyłane

do

• Priorytety dla powiadomień i alertów
• Pełne dostosowanie wyglądu powiadomień

$

• Dołączanie sygnału dźwiękowego

BANK

SZPITAL

• Klikalne łącza zawarte w treści alertu
• Podgląd wiadomości przed wysłaniem
• Dostarczanie do
departamentów

wybranych

użytkowników

/

• Obsługa przez kombinację klawiszy w
trakcie reagowania kryzysowego
• Harmonogram powiadomień

SZKOŁA

• Działanie w rozbudowanych sieciach
• Centralne raportowanie i śledzenie
• Dostęp ograniczony przez kody zabezpieczające
• Konfiguracja z poziomu Active Directory

Serwer powiadomień
NetSupport Notify oparty jest na unikalnej technologii Serwera powiadomień. Zainstalowany na dowolnym serwerze/komputerze z
systemem Windows, zarządza on połączeniami wszystkich agentów i zapewnia natychmiastowe doręczenie powiadomień.
Aby zapewnić niezawodność, NetSupport Notify pozwala zainstalować wiele Serwerów powiadomień. Jeśli jeden z nich nie
jest dostępny, agenci przełączą się automatycznie na kolejny serwer. Można zdefiniować dowolnie wiele serwerów
powiadomień - pozwala na to standardowa licencja i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Serwer powiadomień
kontroluje połączenia wszystkich agentów i konsol oraz uwierzytelnia ich za pomocą unikalnych kont użytkowników oraz
kluczy zabezpieczających, upewniając się, że system jest użytkowany wyłącznie przez uprawniony personel. Użycie
NetSupport Notify może również być kontrolowane z poziomu zasad Active Directory.
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Sektor edukacyjny
NetSupport Notify został stworzony przez zespół deweloperów NetSupport School wielokrotnie nagradzanego rozwiązania do zarządzania pracownią komputerową.
Nigdy dotąd skuteczne i efektywne przesyłanie wiadomości wewnątrz kampusu nie było tak istotne.
Personel i studenci używający całego spektrum sprzętu i oprogramowania, bezobsługowe publiczne
panele informacyjne to dzisiejsza codzienność. Warto pamiętać, że wysłane jednym poleceniem
powiadomienie NetSupport Notify może zostać odebrane na wszystkich lub wybranych urządzeniach.
NetSupport Notify pozwala administratorowi w ciągu paru sekund dostarczyć przejrzystą i zwięzłą
wiadomość lub instrukcję do wszystkich podłączonych komputerów, do określonych użytkowników /
urządzeń lub do wybranych departamentów. Każdej wiadomości możesz nadać określony priorytet oraz
zażądać potwierdzenia jej otrzymania. Dostarczona wiadomość automatycznie pojawia się jako okno
aktywne na komputerze odbiorcy i może jej dodatkowo towarzyszyć sygnał dźwiękowy. Centralnie
rejestrowany jest czas dostarczenia oraz potwierdzenia otrzymania wiadomości przez użytkownika. W parę
sekund możesz zobaczyć wszystkie przesłane powiadomienia, wyfiltrować te, które Cię interesują,
przejrzeć pełną listę odbiorców oraz, jeśli potrzeba, wyeksportować dane do dalszej analizy. Powiadomienia
moga zostać dostosowane do potrzeb Szkoły poprzez umieszczenie logotypu, dostosowanie kolorystyki.
Rutynowe alerty mogą być umieszczone w harmonogramie do wysłania w określonym terminie lub
cyklicznie. To idealne narzędzie, by powiadomić o zaplanowanych na kampusie wydarzeniach typu próbny
alarm pożarowy lub planowe wyłączenie systemów informatycznych.
NetSupport Notify jest coraz częściej stosowany przez nauczycieli jako narzędzie służące do wysyłania
powiadomień poza pracownię. Pozwala nauczycielowi zaalarmować pomoc techniczną, sekretariat,
dyrekcję lub wezwać ochronę. To znacznie szybsza i skuteczniejsza metoda od wysyłania
uczniów/studentów, by powiadomili określoną osobę. NetSupport Notify zarówno w przypadkach
alarmowych, jak i w codziennej komunikacji, naprawdę zapewnia podniesienie poziomu bezpieczeństwa w
placówkach edukacyjnych, szkołach, uczelniach. Nie jest uzależniony od żadnych usług zewnętrznych, nie
generuje ciągłych kosztów, a co najważniejsze nie wymaga stałego aktualizowania kontaktów.

Firmy i organizacje
NetSupport Notify to niedrogi i szybki system pozwalający błyskawicznie dostarczyć powiadomienia
i alerty do wszystkich komputerów w firmie, eliminując opóźnienia związane z korzystaniem z
poczty e-mail i telefonów. Dla niektórych organizacji NetSupport Notify stanowić może mile
widziane dodatkowe zabezpieczenie w przypadku, gdy zawiodą inne środki komunikacji oraz
efektywne narzędzie powiadomienia personelu o nagłych przypadkach typu: "Serwer pocztowy
zostanie wyłączony o godzinie 17:00" lub "Występują problemy z dostępem do serwera plików.
Prosimy w miarę możliwości zapisać otwarte pliki na dyskach lokalnych"..
NetSupport Notify gwarantuje, że dostarczona wiadomość automatycznie pojawia się jako okno aktywne
na komputerze odbiorcy i może jej dodatkowo towarzyszyć sygnał dźwiękowy, co powinno zwrócić uwagę
użytkownika. Każda wiadomość może zostać dostarczona jednym poleceniem do wszystkich lokalizacji i
komputerów firmowych. Rozważmy sytuację kryzysową związaną z awarią sieci komputerowej. Może to
być zatrzymanie serwera pocztowego lub wirus rozprzestrzeniający się w sieci. Wyobraź sobie, jak wiele
ostrzeżeń należy wysłać e-mailem, ilu użytkowników powiadomić osobiście, w sytuacji kryzysowej, zanim
sytuacja zostanie opanowana. Z NetSupport Notify to proste. Wyślij powiadomienie do wszystkich
użytkowników, sprawdź, czy odebrali wiadomość i skoncentruj się na rozwiązywaniu problemu
Czy myślałeś kiedyś o sieciowym alarmowym systemie PA? NetSupport Notify to efektywne narzędzie do
wysyłania alarmów powiadamiających o próbnej ewakuacji, zagrożeniu bezpieczeństwa lub alarmie
pożarowym. Powtarzające się zdarzenia mogą zostać umieszczone w harmonogramie, a powiadomienia
wysłane w określonym terminie lub cyklicznie, np. codziennie, co tydzień, co miesiąc, itp. Jako narzędzie
korporacyjne, NetSupport Notify stwarza możliwość umieszczenia w każdym powiadomieniu logotypu,
dostosowania kolorystyki i czcionki do obowiązujących w firmie standardów, zapewniając, że alert zostanie
natychmiast rozpoznany przez pracowników. Każdej wiadomości można przydzielić odpowiedni priorytet.
To sprawia, że NetSupport Notify jest idealnym systemem ogłaszania próbnych alarmów
przeciwpożarowych, czy też informowania o planowanej konserwacji – jako główny system lub istotny
dodatek do posiadanych narzędzi.
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