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Zebra VisibilityIQ™
İhtiyaç duyduğunuzda Zebra cihazlarınız hakkındaki bilgileri sunar
Zebra VisibilityIQ™, işlerinizi yürütmek için güvendiğiniz mobil cihazlar hakkında
kapsamlı veriler sunar.
VisibilityIQ ile cihazlarınız, personeliniz ve günlük işlerinizden en yüksek verimi
almak için işleme konulabilir, verilere dayalı bilgilere sahip olun. Cihazlarınızın
performansını kolayca görün ve operasyonlarınızı geliştirmek için hangi adımları
atabileceğinize karar verin.
VisibilityIQ™ Foresight birçok veri kaynağını biraraya toplar ve iş akışlarını düzene
koymak için, işleme konulabilir bilgileri iş bilgileri aracını içeren tek bir cam panelde
sunar.
VisibilityIQ™ OneCare onarım, teknik özellikler, yazılım güvenlik durumu
izlenebilirliği ve daha fazlası hakkında bulut tabanlı izlenebilirlik sunar.
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Zebra VisibilityIQ
İşinizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz izlenebilirlik türünü seçin.
Kurumsal mobil varlıklar işletme operasyonları için giderek daha kritik
hale gelirken, yönetilmeleri de karmaşıklaşıyor. Mobil varlıklarınızın
durumu hakkında kapsamlı izlenebilirliğe sahip değilseniz, işletmenizin
para ve zaman kaybetmeye tahammülü yoktur. Zebra, VisibilityIQ ile
güçlü ve kullanımı kolay izlenebilirlik sunar.

VisibilityIQ Foresight
VisibilityIQ Foresight, Enterprise Mobility Management'tan (EMM)
fazlasını sunar. Diğer tüm hizmetlerden daha fazla sayıda veri
kaynağından bilgi toplayan, toplanan verilerinizi renk kodlu, bulut
tabanlı tek bir cam panoda toplayan ve anında işleme hazır bilgilere
dönüştüren bir iş bilgileri aracıdır. Bu kadarla da kalmaz. VisibilityIQ
Foresight trendleri ve öngörü sağlayan bilgileri sunmak için tarihsel
verileri toplar. Böylece sorunları işlerinizi etkilemeden önce tespit
edebilir ve daha pürüzsüz operasyonlar için geleceği doğru tahmin
edebilirsiniz.

VisibilityIQ OneCare
VisibilityIQ OneCare, cihazların ansızın hizmet dışı kalmasını önlemek
ve bütçe dışı tamir masraflarını ortadan kaldırmak için Zebra OneCare
uzman bakım planlarına* dahil bir avantajdır. Cihaz onarımı ve sorun
trendleri, kontrat yenilemeleri, LifeGuard™ güvenlik durumu ve yedek
cihaz havuzuyla bağlantılı rapor ve analizlerle ilgili bulut tabanlı
izlenebilirlik sunar; hepsi Zebra OneCare* destek sözleşmesi satın
alımına dahildir.
* Yalnızca Zebra mobil bilgisayarları ve barkod okuyucuları için
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Cihaz
bozulmalarını
ve karışıklıkları
sadece net ve
kapsamlı verilerle
önleyebilirsiniz.
Cihaz verilerinde
bu tür bir netlik
için Zebra'ya
bakmanız yeterli.
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Zebra VisibilityIQ Foresight
Akıllı iş analiz çözümlerinde yeni nesil.
Zebra VisibilityIQ Foresight, sektördeki kurumsal mobil varlıklara yönelik
akıllı, verilere dayalı analiz çözümlerinde yeni nesil. VisibilityIQ Foresight,
varlıklarınızı kolayca görme, kullanımlarını ölçme ve geliştirme ve olası cihaz
sorunlarını işlerinizi etkilemeden önce giderme imkanı sunar.

Cihaz filonuza net ve kolay bir görünüm ile erişin
VisibilityIQ Foresight makine öğrenme analizlerine dayalı, renk kodlu, bulut
tabanlı, neredeyse gerçek zamanlı bir cam panel çözümü sunar. VisibilityIQ
Foresight mevcut hizmetlerin hepsinden (sözleşmeler, tamir ve sorun yönetim
sistemleri, Zebra’nın Nesnelerin İnterneti, EMM'ler ve daha fazlası) daha fazla
kaynaktan veri toplar ve bunları kullanımı kolay tek bir rapor görünümüne
dönüştürür.
Çok sayıda rapor ve gösterge paneli veya zaman alıcı cihaz raporlarıyla ayrı
ayrı uğraşmanız gerekmez. Operasyonun neresinde olurlarsa olsunlar, cihaz
filonuzun sağlık ve kullanım durumunu ve yerini görmek artık kolay.

Operasyonları geliştirmek için cihaz kullanılabilirliğini ve dağıtımını
optimize edin
VisibilityIQ Foresight, cihazlarınızdaki "büyük veri" yığınlarını ayrıştırarak,
cihazlarınızın etkinliklerini daha fazla görmenizi sağlar. Böylece, cihaz
çalışma süresini ve kullanımını en üst düzeye çıkarabilir ve verilere dayalı
kararlar (kayıp ve çalıntı cihazları azaltma ve dağıtımı doğru düzeyde tutmak
ve merkezlerdeki iş yükünü dengelemek gibi) alınacak alanları ortaya
çıkarabilirsiniz.

EMM araçlarının ötesine geçin
Sadece EMM araçları kullanan işletmelerin cihazları üzerindeki yönetim
kontrolü sınırlıdır. VisibilityIQ Foresight, EMM dahil çok sayıda kaynaktan bilgi
toplayan, akıllı büyük verilerin analizi için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür.
Büyük veri mimarisine dayalı olan VisibilityIQ Foresight her gün milyonlarca
cihazdan yüzlerce veri noktasını hızlıca işler ve makine öğrenimi tekniklerini
uygulayarak yeni ve faydalı bilgiler üretir. EMM ise ilişkisel veri tabanlarına
dayalıdır ve bu düzeyde veri analizi yapacak şekilde ölçeklendirilemez.

İş pozisyonuna dayalı erişim ile izlenebilirliğin gücünü artırın
Birçok yönetim sistemi ve aracı sadece bilişim personelinin erişimiyle
sınırlanarak merkezileştirilir; bu da yöneticilerin operasyonları sorunsuz
yürütmek için ihtiyaç duydukları verileri almasını zorlaştırır. VisibilityIQ
Foresight ise verilere dayalı bilgileri herkese yaymak için tasarlanmıştır.
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Halen kullandığınız bir
EMM mi var?
Halen bir EMM aracı
kullanıyorsanız, değiştirmeniz
gerekmez. VisibilityIQ Foresight,
EMM aracınıza bağlanarak
mevcut EMM yatırımınızı korur.
VisibilityIQ Foresight Connect
mevcut platformunuz ve
yazılımınıza doğrudan entegre
olur ve tüm Zebra mobil mobil
bilgisayarlarını tek bir ekranda
izleyebilmenizi ve analizler
yapabilmenizi sağlar.
EMM'niz yok ve bir EMM'ye mi
ihtiyaç duyuyorsunuz?
Sorun değil. Zebra Veri Hizmeti
(ZDS) aracı mevcut tüm Zebra
Android cihazlarda bulunan bir
hizmettir ve cihaz verilerinizi
bulut tabanlı iş bilgileri aracına
bağlar.
Ortamınız nasıl olursa olsun,
güçlü varlık izlenebilirliği ve
yönetim özellikleri eklemek için
VisibilityIQ Foresight iş bilgileri
aracımızı kullanabilirsiniz. Cihaz
güncellemeleri, proaktif yönetim,
sorun giderme, uzaktan sorun
sınıflandırma, uzaktan kilitleme
ve silme ve daha birçok güvenlik
kontrolü operasyonel ihtiyaçları
uzaktan destekler.
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Özelliklere Genel Bakış
Tamamen barındırılan bulut tabanlı Zebra platformu
Özelleştirilebilir operasyonel bilgilerinize uzaktan rahatça
erişim.
Zebra destekli hızlı kurulum
Ekibimiz hızlıca çalışmaya başlamanızı sağlar.
Ayarlanabilen eşikler ve kullanıcı iş pozisyonlarına göre
düzenlenmiş proaktif e-posta uyarıları, karmaşık verileri
anında işleme konulabilir bilgiye dönüştürür.
Daha net veriler
Cihazlarnı konumuna, serisine, tarih aralığına veya role
göre filtreleyerek görün.

Bir Bakışta Özellikler
Özellik

Yönetilen bulut
tabanlı platform
Tam bulut
tabanlı EMM
özelliği sunar

Desteklenen
cihazlar*
Zebra
VisibilityIQ
tek bir cam
panel görünümü

VisibilityIQ Foresight
SOTI MobiControl
veya 42Gears Sure EMM
İçerir

Yardım Masası ve destek
Uzmanlık platformu ve portal desteği ile çözümünüz her zaman
hizmetinizde.
Kapsamlı eğitim hizmetleri
Daha fazla görünürlük elde ederek varlıklarınızın değerine değer
katabilir, firmanızın fark yaratmasını sağlayabilirsiniz.
Çözüm siparişi
Zebra cihazınızı Zebra OneCare bakım planı ve VisibilityIQ
Foresight ile birlikte sipariş edin.

Mevcut EMM'nize VisibilityIQ Foresight
entegre etmek
Müşterinin sahip olduğu, yüklü EMM'ye
(SOTI, MobileIron, AirWatch, 42Gears)
bağlanın

VisibilityIQ Foresight
Nesnelerin İnterneti (IoT)
EMM bağımsız teklif
(EMM gerekmez)

VisibilityIQ Foresight
Yazıcı
EMM'den bağımsız teklif
(EMM gerekmez)

Zebra'nın özel olarak geliştirilen Varlık Görünürlük Platformunun kullanılması, kapsanan*
mobil cihazlarınız hakkında gerçek zamanlı izlenebilirlik ve operasyonel kontrol sağlar
Zebra VisibilityIQ
tarafından sağlanan
operasyonel görünürlük
ve analize ek olarak,
tamamen bulut tabanlı
EMM araçları sunar;
mevcut EMM yazılımı
olmayan şirketler için
idealdir

Mevcut EMM yazılımınızdan verileri
alıp gelişmiş analiz ve raporlama
için Zebra VisibilityIQ'ya gönderir;
mevcut EMM yatırımınızın değerini
maksimize etmenizi sağlar

Zebra mobil bilgisayar cihazları, Zebra dışı dayanıklı ve tüketici
cihazları (iOS ve Android)

Tüm Zebra Android
cihazlarında yüklü ZDS
ajanlarından veriler toplar.

Link-OS™ yazılımındaki
Zebra Printer Connector
(ZPC) üzerinden tüm
Zebra Link-OS yazıcılar
hakkında bilgiler toplar.

Zebra Android cihazları

Zebra Link-OS Yazıcıları

VisibilityIQ Foresight operasyonel ve Zebra OneCare onarım ve sorun raporlama verilerinin
kapsamlı bir şekilde tek ekranda görülmesi. Ortamınızdaki varlıkların tanımlanması, konumu,
durumu ve kullanımı; raporlama, analiz ve uyarılar aracılığıyla işleme konulabilir bilgiler.

Yardım masası
desteği
Eğitim

Güçlü veri koleksiyonu
Pil performansı, kullanım durumu, konum, konfigürasyon,
kablosuz bağlantı performansı ve daha birçok önemli ölçüm
konusunda görünürlük sunan bilgileri dolduracak şekilde
görünümüzü yerleştirin.

Tanımlama dahil
VisibilityIQ Foresight
operasyonel verilerin,
ortamınızdaki yazıcıların
durumu ve kullanımınının,
raporlama, analiz ve
uyarılar aracılığıyla işleme
konulabilir bilgilerin
kapsamlı bir ekranda
görünümü.

Platform ve VisibilityIQ desteği
VisibilityIQ eğitimi,
kullanıcı kılavuzları, en
iyi uygulamalar ve EMM
eğitimi

VisibilityIQ eğitimi, kullanım
kılavuzları ve VisibilityIQ en iyi
uygulamaları

VisibilityIQ eğitimi,
kullanım kılavuzları ve en
iyi uygulamalar

VisibilityIQ eğitimi,
kullanım kılavuzları ve en
iyi uygulamalar

*VisibilityIQ Foresight erişimi için, programa dahil edilecek uygun Zebra Technologies cihazlarını kapsayan bir Zebra OneCare bakım planı gerekir.
VisibilityIQ Foresight için en az 75 cihaz gerekir; diğer teklifler için en az 25 cihaz sipariş edilmelidir.
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Özel Uyarlanmış Genel Bakış
Doğru cihaz kriterlerine güçlü bir bakış görünümü
Özelleştirilmiş VisibilityIQ Foresight görünümünüz mobil bilgisayar ve Link-OS yazıcı filonuzun en önemli bölümlerini
izleyebilmenizi sağlar.
Şunları görebilirsiniz:
• Doğrudan operasyonlardan ve destek sistemlerinden gelen kritik veriler, VisibilityIQ Foresight'a aktarılır.
• Uygun mobil cihazların tümünün bulunduğu yere ya da cihaz modeline göre operasyonel durumuna genel bakış.
• İşleriniz için en önemli operasyonel raporları seçin.
• Operasyonel yöneticileriniz tarafından belirlenen hiyerarşi çerçevesinde görülebilen varlık verileri.
• Cihaz envanteri, kullanımı, konumu, performansı, akıllı pil ve WLAN.
• Kullanıcı, sistem veya uygulama başlatılırken yaşanan cihaz aksaklıklarının kaynağı.
• E-posta bildirimleri maksimum/minimum eşik hakkında uyarır, böylece personeliniz bilgisayarlarından uzaktayken bile
daima bağlantıdadır.
• Önceden tanımlı sistem etiketleri ve kullanıcı tarafından oluşturulan etiketler, özel görünümünüzü oluşturmanız için
gruplandırmanızı sağlar.

Cihaz Ölçümleri
Mobil cihaz filonuz hakkında bilmeniz gereken her şey
Kullanıma hazır çeşitli raporlarımız sayesinde, cihazlarınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olması için cihaz ölçümleri
hakkında görünürlüğe anında sahip olursunuz. Cihazlarınızı tamir sürecinde de izleyebilir, cihaz çalışma süresini ve cihaz
yatırımlarınızın getirisini artırabilirsiniz.
• Cihaz istatistikleri, mobil cihaz envanterinizin durumunu gösterir: Aktif, Temas Yok, Yeni Aktifleştirilen ve Toplam Stok.
• Pil istatistikleri, kritik pil olaylarının sayısını ve bilinen en son pil seviyesini içerir.
• Cihaz kullanım raporları, cihaz kullanımı ve çalışma performansı hakkında bilgiler sunar.
• Konum takibi, desteklenen cihazlarınızın konumunu takip edebilmenizi sağlar.
• Kablosuz bağlantı performansı, WLAN ortamlarındaki cihazlarınızın durumunu izlemenizi sağlar.
• Çağrı görünümü sayesinde açık ve kapalı çağrılar ve tamir işleriyle ilgili tüm teknik destek bilgilerine erişebilirsiniz.
• Sözleşme görünümü, süresi dolmuş sözleşmeleri takip etme olanağı dahil tüm destek sözleşmelerinizin durumunu
gösterir.

Zebra VisibilityIQ Foresight: Net ve kapsamlı veri izlenebilirliğinin gücü
Zebra mobil cihaz yatırımlarınızda maksimum cihaz izlenebilirliği, operasyonel performans, hizmet süresi ve değer
istiyorsanız, VisibilityIQ Foresight tam size göre; sadece Zebra'dan veya Zebra iş ortağınızdan.

Kuzey Amerika ve Şirket Genel
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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