MONITORING

ELEKTRONICZNY

Program do nadzoru pracowników
Unikatowe rozwiązanie, które monitoruje różne
technologie informatyczne wykorzystywane
przez pracowników w Twojej firmie

SOKRATES

FIRMA
ALL IN ONE SOLUTION

Jeden system
Podgląd komputerów
Monitoring telefonów
Lokalizacja pojazdów

Oprogramowanie komputerowe
umożliwiające monitoring elektroniczny

Lokalizacja telefonów
Monitoring video

Aplikacja pozwala obserwować i zarządzać w
sposób zintegrowany takimi urządzeniami jak:
komputer pracownika, telefon stacjonarny, telefon GSM, lokalizator pojazdu GPS, urządzeniami
mikrolokacji w pomieszczeniach.
Producent

Dystrybutor

Kod promocyjny

KORZYŚCI
Sokrates to oprogramowanie, które umożliwia kontrolowanie pracowników poprzez urządzenia elektroniczne na których pracują, włączając w
to maszyny i pojazdy.
Niektóre korzysci, płynące z używania programu:
Kontrola wydajności pracownika podczas pracy z komputerem, kontrola
wydajności obsługi połączeń telefonicznych (ilość wykonanych/odebranych połączeń, czas dzwonka), kontrola zużycia papieru i toneru w drukarce, zabezpieczenie i kontrola komunikacji z konkurencją, monitorowanie
użycia dysków zewnętrznych np USB, kontrola z jakich aplikacji i stron
internetowych korzysta pracownik, sprawdzanie przerw w pracy, kontrola przemieszczania się pracownika poza biurem (monitoring GSM,GPS)
Tworząc nasze oprogramowanie główną wagę przywiązujemy
do
czytelnego,
prostego w obsłudze i
zarazem dokładnego raportowania
aktywności
urządzeń i pracowników.
Nabywając nasz produkt
ponosicie Państwo jednorazowy koszt. Nie pobieramy
żadnych opłat abonamentowych. Wyjątkiem są usługi
subskrypcji wsparcia technicznego. Każdy z modułów można nabyć
oddzielnie, przy czym zawsze wymagane jest posiadanie modułu podstawowego.
Architektura systemu zapewnia całkowite bezpieczeństwo, ponieważ
wszystkie dane gromadzone są tylko na Państwa sprzęcie. Jest to bardzo
istotne, szczególnie jeśli popatrzymy na konkurencyjne oprogramowanie,
które przesyła dane na własne serwery. Mimo zaawansowanych możliwości instalacja podstawowych modułów programu możliwa jest nawet
przez osoby posiadające podstawową wiedzę w zakresie instalacji programów w systemach Windows. Instalacja pozostałych modułów wymaga
wsparcia informatyka.

MOŻLIWOŚCI
Opis modułów w ramach programu Sokrates:
Moduł podstawowy oferuje podgląd komputera, aktywność użytkowników, otwarte
aplikacje, monitoring wykonanych wydruków, operacje na plikach,
operacje na dyskach zewnętrznych oraz USB, podstawowe operację dla administratora komputera (zdalne kopiowanie plików,
wiersz poleceń, podgląd i obsługa procesów)
Moduł Call Center oferuje możliwość monitorowania stacjonarnej linii
telefonicznej.
Moduł CARGO oferuje monitoring pojazdu w zakresie aktualnej pozycji, przebytych
tras, charakterystyki pracy urządzeń. Zaletą naszego rozwiązania jest możliwość
pobierania informacji GPS z różnych źródeł. W trakcie zakupu
oprogramowania można zdecydować się na montaż urządzeń
GPS lub wybrać opcję przesyłania danych z już zamontowanych
odbiorników*.
Moduł FollowMe oferuje monitoring telefonów komórkowych w zakresie ich
położenia, wykonywanych i odbieranych połączeń oraz wysyłanych wiadomości SMS. Moduł w wersji desktop oferuje pełną funkcjonalność naszego serwisu sledzmnie.pl
Moduł QuickVision oferuję transmisję obrazu z kamer IP. Daje możliwość
aktualnego sprawdzenia stanowiska pracy.
Moduł BeaconMe oferuję analizę i lokalizację wewnątrz obiektów. Z powodzeniem
zastępuje karty zbliżeniowe, kontrolę dostępu, itp. Moduł posiada graﬁczne raporty
dzięki którym można zobaczyć szczegółowe trasy osób poruszających się po obiekcie.
Jak zakupić nasz produkt? Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z dystrybutorem,
ewentualnie kontakt z producentem na adres biuro@erisoftware.pl, postaramy się
wskazać państwu lokalnego dystrybutora
*Dane z zewnętrznych odbiorników GPS są pobierane za pomocą kolektora danych. Przed zakupem proszę
skonsultować czy posiadany przez Państwa odbiornik jest kompatybilny z naszym kolektorem danych.

