
Oppdaterte detaljer om hver 
enhet i bruk

Slik fungererprofiler

Først settes profilverktøyet opp 
for planlegging av en månedlig, 
ukentlig eller til og med timebasert 
oppdatering. Hver scan beskriver 
utstyret i detalj, i tillegg til brukeren 
og den installerte programvaren. 
Profiler bruker utstyrets serienummer 
for å integrere informasjonen 
med Asset NG. Basert på dette 
fremkommer det hva som leases, og 
hva som ikke leases.

Enklere endringsledelse

Profiler og utstyrsregisteret 
kombineres for å vise

• Hvilke enheter som er i bruk, og 
hvem som bruker de

• Enheter som ikke har koblet seg 
til nettverket på en stund. Sjekk 
om enhetene fortsatt finnes i 
organisasjonen, eller om data kan 
være på avveie.

• Undersøk hvilken programvare 
som er installert på hver enhet. 
Sjekk at sikkerhetsprogramvare 

er oppdatert, og oppdag uønsket 
programvare. 

• Planlegg 
programvareoppdateringer i 
henhold til individuelle krav

• Forbered utskifting av utstyr for 
brukere basert på hva de bruker i 
dag.

• Nøyaktig informasjon om enheter 
sparer tid og penger.

Pålitelig integrasjon

Enheter kommer og går, og er ikke 
nødvendigvis alltid riktig registrert 
i utstyrsregisteret. Uansett årsak, 
å holde registeret oppdatert er en 
viktig oppgave; men det er kjedelig 
rutinearbeid, og erfaring tilsier at det 
ikke alltid følges opp. 3FindIT finner 
eller rapporterer serienummeravvik 
i Asset NG, og sørger for at 
enhetsrapporteringen automatiseres 
og integreres i utstyrsregisteret. 
Tjenesten løser avvikene der den kan, 
og rapporterer avvikene den ikke kan 
løse.

Kontakt oss for mer   
infomasjon: 

 
norway@3stepit.com

Vår Profiler komplimenterer vårt nettbaserte  
utstyrsregister: Det skanner nettverket for å finne og 
registrere opplysninger om maskin-og programvare. 
IT-teamet har dermed informasjon for å håndtere  
utstyret og kontrollere oppdateringsstrategien.

3FindIT  
er en del av 3stepITs 

tjenesteplattform



Profilverktøyet gir svært detaljert informasjon 
Dette skjermbildet viser  

rapporterte detaljer for en skriver: i dette tilfellet er  
blekknivåene høye

3findIT linker utstyrsregisteret til virkeligheten 
Profiler rapporterer om enheter som ikke er i  

utstyrsregisteret og gir en nøyaktig oversikt. 3findIT bidrar 
til å forhindre eller rydde opp i uoverensstemmelser.

3stepIT.no      norway@3stepIT.com       Tlf: +47 24 09 99 00


