doorgeeft aan de dealer. Dan hoeft u alleen maar
die ene remschijf te vervangen wanneer die ook
daadwerkelijk versleten is.

MAAK
KENNIS
MET ME...

Dat is dus JAMES maar dan voor uw netwerk. Wij
houden constant uw omgeving in de gaten. En
we doen zelfs meer dan dat. Niet alleen signaleren
we problemen op het moment dat ze ontstaan,
maar door onze 20 jaar ervaring in het systeem

Uw ICT-omgeving altijd in optimale staat
Zou het niet geweldig zijn als iemand uw
digitale omgeving constant in de gaten houdt
en bij dreigende calamiteiten direct actie
onderneemt. Dit 24 uur per dag en 7 dagen per
week?.....
Maak dan kennis met JAMES,
JAMES staat voor: Jetron Automatisering
Monitoring En Support. Dit intelligente systeem is
ontwikkeld door Jetron en bewaakt uw netwerk op
meer dan 65 kritieke onderdelen en grijpt wanneer
nodig direct in.
Veel van de huidige systemen worden slechts
Ad-hoc of preventief beheert. Vergelijk het met
uw auto. Stel: u geeft deze auto elke maand een
grote beurt. Maandelijks wordt de olie ververst,
remschijven vervangen en de bandenspanning
gecontroleerd. De kans dat er dan iets in de
toekomst mis kan gaan is daarmee verminderd
maar niet uitgesloten. Daarnaast kost dit
onnodig veel geld.

in te bouwen kunnen we ook veel al problemen
voorkomen al voordat ze optreden. Dus ook de
eerstelijns ondersteuning valt onder onze diensten.
Allerlei basis taken welke bij goed systeembeheer
horen worden door ons uitgevoerd.
En dit alles tegen een vast bedrag per
maand van slechts € 29,95
U ontvangt maandelijks een overzichtelijke
rapportage van de opgeloste storingen en verrichtte
onderhoudswerkzaamheden. Mocht een probleem
niet direct kunnen worden opgelost dan staat er een
team van specialisten voor uw klaar om uw verder
te helpen.
JAMES is uit te breiden met andere diensten van
Jetron, zoals fixed-price beheer en online backup.
Maak eens een afspraak met onze adviseur om
te kijken hoe wij JAMES ook voor uw organisatie
kunnen inzetten, zodat uw beschikbaarheid wordt
verhoogd en kosten worden verlaagd.
Ga vandaag nog naar james.jetron.com
voor een demo.

Maar stel nu dat uw auto nu zo intelligent zou
zijn dat deze zelf al die verschillende onderdelen
constant in de gaten houdt en deze informatie direct
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