IT-COMPONENTEN
BEWAKEN. VEILIG, SNEL
EN BETROUWBAAR

Wat is PIM?
PIM staat voor PST Infrastructuur Monitoring.
Met PIM realiseert u een volledige monitoring van uw servers, applicaties en netwerkcomponenten in uw IT-infrastructuur. In
de PIM box wordt een server aangeboden
die makkelijk te installeren is zonder dat er
technische kennis voor nodig is. U kunt zelf
beslissen hoeveel en welke componenten in
uw IT-omgeving monitoring nodig hebben.
Zo kunt u eenvoudig uw eigen monitoringpakket samenstellen. Binnen twee uur draait
de monitoring en kunt u met PIM op elk gewenst moment en elke gewenste plek uw ITinfrastructuur in de gaten houden.

PIM kan geïmplementeerd worden in ieder
bedrijf dat een compleet en helder overzicht
van de werking van de IT-infrastructuur wil
hebben.

Snel
Met de PIM box haalt u een extra paar ogen
in huis. PIM helpt namelijk bij de monitoring
van uw bedrijf. Als een component in uw netwerk, zoals een server of een internetrouter,
niet naar behoren werkt dan krijgt u automatisch bericht via e-mail of sms. De foutmeldingen die PIM doorgeeft hebben verschillende prioriteiten: hoog, medium en laag.
Voordeel van de installatie van PIM binnen
uw bedrijf is dat uw serviceniveau naar uw
interne en externe klanten stijgt. U voorkomt
dat collega’s plotseling niet meer kunnen
werken, maar ook imago- of omzetverlies
doordat u:

- Direct wordt geïnformeerd wanneer problemen ontstaan
- Weet waar de problemen vandaan komen
- Snelle en vakkundige hulp krijgt bij de oplossing van problemen
Met PIM waarborgt u dus met het grootste
gemak uw Service Level Agreement of interne afspraken. Uw werknemers kunnen op
u rekenen, omdat u voorzorgsmaatregelen
treft door PIM te installeren. Daarnaast kan
nu aan de hand van trendanalyses inzichtelijk
gemaakt worden waar, wanneer en hoelang
er sprake is van down time.

Snel, Simpel, Betrouwbaar!

Prioriteit foutmelding
Prioriteit

Berichtgeving

HOOG	U krijgt bericht binnen 30
minuten

MEDIUM

U krijgt bericht binnen 4 uur

LAAG	U krijgt de eerstvolgende
werkdag bericht

PST Service Desk
U kunt het probleem zelf verhelpen, maar
de PST Service Desk-medewerkers kunnen
u hierbij natuurlijk ook van dienst zijn. Elke
melding wordt eveneens gestuurd naar de
PST Service Desk. Medewerkers van onze
Service Desk kunnen dan ‘met u meekijken’.
U kunt optioneel een servicecontract afnemen dat u recht geeft op service tijdens,
maar ook buiten, kantoortijden. Afhankelijk
van uw servicecontract ontvangt u een korting op de servicetarieven.
Als u kiest voor een full-service- of beheercontract, dan betaalt u zelfs helemaal niets
extra’s en kunt u zo vaak gebruik maken van
de PST Service Desk als nodig is.

Simpel
PIM is eenvoudig aan te sluiten op uw netwerk. Lukt de installatie niet? Dan bieden wij
snelle en vakkundige telefonische ondersteuning of komen we persoonlijk langs om u te
helpen. Na plaatsing blijft onze PST Service
Desk natuurlijk ook telefonisch bereikbaar op
werkdagen tussen 09.00 en 17.00 voor al uw
vragen. Optioneel kunt u gebruikmaken van
onze aanvullende diensten waarbij onze service desk 24x7 voor u bereikbaar is.
U kunt vrijwel direct gebruik maken van alle
functionaliteiten. Het grote voordeel is dat
u in één oogopslag een compleet overzicht
heeft van uw IT-infrastructuur. Alle real-time
informatie over de aangesloten componenten wordt weergegeven op interactieve dashboards.

Deze dashboards zijn 24x7 toegankelijk via
het internet met een persoonlijke inlogcode.
Dit maakt het mogelijk om de informatie met
het grootste gemak via uw PC, tablet, smartphone en andere devices op te vragen waardoor u nooit het overzicht kwijtraakt!

Monitor uw bedrijf via PC, tablet of smartphone.

Betaalbaar
Wilt u de PIM box proberen? Dat kan. De
eerste 30 dagen kunt u gratis gebruik maken van onze service. Daarna betaalt u per
maand voor uw abonnement op PIM. U kunt
zelf bepalen hoeveel componenten u wilt
monitoren en heeft daarom zelf in de hand
hoeveel u uitgeeft. U betaalt vanaf €30,- per
component dat u door PIM wilt laten monitoren. Het abonnement is per maand opzegbaar. Heeft u vragen over de componenten
die u wilt monitoren, neem dan contact met
ons op en wij voorzien u van een persoonlijk
advies. Kijk voor een overzicht van de te monitoren componenten op www.pst.eu/pim.

Het grote voordeel van dit abonnement is dat u altijd de status weet van uw
IT-netwerk en dat u daarvoor zelf geen dure
soft- of hardware meer hoeft aan te schaffen als deze veroudert. De PIM-software
wordt automatisch voor u geüpdatet vanuit ons hoofdkantoor. Ook wordt de PIMbox kosteloos voor u vervangen als deze
onverhoopt niet goed werkt. Zo blijft u altijd
up-to-date. Verder hoeft u geen dure consultants in dienst te nemen of in te huren
die uw IT-infrastructuur voor u in de gaten
houden. Nu kunt u dit met behulp van PIM
gemakkelijk zelf.

“U kunt zelf bepalen hoeveel componenten
u wilt monitoren en heeft daarom zelf in de
hand hoeveel u uitgeeft”phone

Dus waarom PIM?
- Gemakkelijk uw IT-infrastructuur in de gaten
houden door de volledige monitoring met
PIM
- Altijd direct informatie over uw IT-infrastructuur beschikbaar via dashboards op internet
- Hulp van onze PST Service Desk bij de aansluiting, het beheer, de monitoring en het
oplossen van problemen
- Geen aanschaf van dure soft- en hardware
of het inhuren van dure consultants
- Voorkomen van imago- of omzetverlies
- Zelf uw te monitoren componenten samenstellen

“De eerste 30 dagen kunt u gratis
gebruik maken van onze service”

Contact
Bent u geïnteresseerd in PIM en in de voordelen die PIM voor
uw bedrijf kan bieden? Kijk dan eens op de website van PIM:
www.pst.eu/pim of neem contact op met PST.
Wij helpen u graag.
PST Business Services
Kersenboogerd 13
4003 BW Tiel
T +31(0)88 247 4300
F +31(0)88 247 4343
E pim@pst.eu

www.pst.eu/pim

