
Asset NG ved 
hvor, hvornår, hvad og hvor meget

Asset NG er en asset management

service optimeret til IT-leasing. Dens

automa-tiserede processer hjælper

med at håndtere indkøb, anvendelse

og fornyelse af IT-aktiver.

Servicen hjælper med at allokere omkostninger og

kontrollere budgetter samt til at få det bedste ud af

den installerede teknologi.

Alle parter har samme billede af hver enhed,

hvilket hjælper med at administrere start og slut

datoer.

Et værktøj til kontrol af livscyklus

Asset NG følger et aktivs liv og leverer et

revisionsspor: Se, hvad der leveres og accepteres af

leverancer; Følg aktivet anvendelse og tildel

omkostninger til projekter eller afdelinger; Del op-

lysninger på tværs af organisationen. Ud over

oplysninger om omkostningsfordeling og

budgettering leverer Asset NG betingelser og

forpligtelser i finansielle rapporter.

Mod slutningen af enhedens levetid bruges

systemet til at håndtere afhentning eller

forlængelse. Når aktivet er returneret, ses, hvilken

tilstand det var i, samt en detaljeret data-

sletningsrapport for at fremvise at

databeskyttelsesbestemmelserne overholdes.
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Service gennem hele IT-livscyklussen

Når netværket vokser, vokser opgaven med at

spore og håndtere enheder. Tilfredse brugere,

mens enhederne opdateres, er en løbende

udfordring.

Asset NG-servicen starter, når en enhed leveres,

det gør det nemt at administrere og acceptere

leverancer. Man kan nemt opretholde finansiel

kontrol ved at begrænse autorisationer til

bestemte brugere. Imens et detaljeret

udstyrsregister opbygges, tilbyder Asset NG

grundlæggende, finansielle og tekniske

oversigter over informationerne samt et

dashboard med kig til enhedsniveau-oplysninger.

Med en oversigt over hvor enheder anvendes,

tilbyder Asset NG finansielle rapporter med

omkostningsallokering opsummeret til et projekt

eller en afdeling.

Asset NG viser slutdatoer for alle enheder, dette

assisterer med planlægningen ved udskiftning af

enheden eller forlængelse. Servicen kan

kommunikere forestående begivenheder og de

valgte handlinger hjælper med at undgå

tvetydigheder og utilsigtede forlængelser.

Når det er returneret, har Asset NG datasletnings

rapporter til at understøtte datasikkerhedsen, vi

registrerer returneret udstyrs kvalitet. Dette

hjælper igen med at gennemgå den overordnede

opdateringsplan: for eksempel vil kvaliteten

falde, hvis enhederne er blevet holdt for længe.



Asset NG giver oplysninger og rapporter, der hjælper 
dig med at træffe velinformerede beslutninger om 
dine leasede enheder

Dette skærmbillede viser et asset management dashboard. Dashboardet kan skræddersyes 
efter behov: 

o For at passe til forskellige brugergrupper kan følsomme oplysninger holdes fortrolige; 

o For at se korrekt data er der lavet en opdeling: f.eks. har finans brug for andre informationer 
end IT-afdelingen. 

Dette billede er blot et eksempel på mulighederne: Det viser antallet af enheder; værdi vs. alder; 
værdi vs. type; kvartalsvise indkøb; Alder på viste enheder og slut valg. For at få mere detaljeret 
information er det nemt at klikke sig ned til individuelle enheder. 
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Kontakt 3stepIT for at få en
demonstration af Asset NG


