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Apresentação do Sistema GERBERconnect.

 
O GERBERconnect™ oferece um sistema predictivo de apoio para o ajudar a maximizar a operacionalidade e produtividade. 

Uma ligação segura, entre o seu sistema e o Gerber Service, permite diagnósticos remotos interactivos. O GERBERconnect per-

mite que os Técnicos e Profissionais da Gerber Service  diagnostiquem sistemas em tempo real, fornecendo-lhe, à distância, um 

serviço e apoio mais rápido e eficiente.  

O que é o GERBERconnect?

O GERBERconnect consiste em múltiplos componentes que providenciam uma conexão segura para diagnóstico de problemas 

nos sistemas. Esta solução mune a Gerber Service de visibilidade para o contínuo e saudável estado  dos sistemas, assim como de 

acesso remoto aos pc’s. 

• Um Profissional da Gerber Service estará na linha da frente sempre que o seu sistema necessitar de suporte.

• Cálculos e avisos pré-definidos indicam se o seu sistema ultrapassa os limites normais de operação ou se necessita de assistência. 

• Pessoal especializado determina a gravidade da situação e procura diagnosticar o problema à distância. 

• Se for necessário apoio adicional é agendada uma assistência no local. 

Esta nova oferta vem aumentar a reputação da Gerber como líder na indústria no fornecimento de serviços.  

O GERBERconnect permite-nos prestar assistência aos seus sistemas sem afectar a produtividade. 

Especificações: 

GERBERconnect funciona na 

Windows® Vista, Windows XP ou 7. 

Inclui três componentes:  

• Um Programa de Software que é 

   instalado no seu sistema.

• Um centro de dados GERBERconnect  

   situado numa localização segura.

• Um Portal Web que permite aos 

   profissionais da Gerber Service 

   aceder ao seu sistema. 

Maximize Operacionalidade e Produtividade

• O GERBERconnect aumenta o tempo de utilização do seu sistema ao melhorar 

   a resposta do serviço técnico, conduzindo a maior eficiência e aumento da 

   produtividade.  

Melhor Visibilidade do Sistema

• O GERBERconnect permite visiblidade da versão do seu sistema para poder assegu-

   rar que se mantém actualizado sobre as características mais recentes do seu sistema. 

• A Gerber Service pode detectar remotamente falhas nos seus sistemas e pode 

   fornecer treino à distância para que se mantenha sempre actualizado. 
  
Manutenção Preventiva Reforçada 

• O GERBERconnect, com base no uso do sistema, agenda automaticamente 

   visitas de MP assegurando máximo desempenho, ao mesmo tempo que 

   minimiza problemas inesperados.   

• O GERBERconnect fornece MP sempre que for precisa, eliminando visitas 

prévias 

   e desnecessárias.  

Recuperação mais rápida

• Cópias de segurança armazenadas dos ficheiros de configuração e setup 

   permitem  realizar recuperações fáceis. 

• O GERBERconnect ajuda o técnico a minimizar as opções e dá informações de  

   sistema que habitualmente teriam de obter do utilizador. 

Como funciona?

O GERBERconnect é um Sistema de Gestão de Equipamento à Distância que 

permite aos Profissionais autorizados da Gerber Service aceder, em segurança, ao 

seu sistema Gerber com os seguintes objectivos:      

 R Detecção proactiva de avarias

 R Diagnóstico remoto melhorado

 R Descarga de melhorias de software disponíveis

 R Apoio na operação do equipamento

Segurança

GERBERconnect inclui uma operação pré-programada que envia mensagens do 

sistema para um centro de dados seguro. Assim que a comunicação é iniciada, o 

sistema  trabalha através de redes seguras já preparadas, tal como firewalls e ser-

vidores proxy. Para suportar o serviço à distância não é necessária qualquer 

alteração na segurança informática.     

Vantagens do GERBERconnect
• Redução dos tempos de paragem 
   resultante da maior rapidez na 
   resolução da chamada 
• Acesso à experiência técnica numa 
   escala global 
• Optimização na programação de 
   assistências no cliente 
• Possibilidade de instalar software e 
   melhorias do mesmo em função das 
   suas disponibilidades. 

Porquê uma parceria Axeda?
O GERBERconnect foi desenvolvido em 
parceria com a empresa Axeda®, líder em 
soluções na Gestão Relacional de Dispositivos.

• É a única Aplicação de Serviço Remoto a 
   receber a Certificação de Segurança 
   VeriSign®

• Possui 11 inovações patenteadas para a 
   maior  base instalada na Indústria.
• Apresenta soluções que promovem 
   vantagem competitiva e criam valor 
   permanente   

Informações Gerais do Sistema e White Paper 
de Segurança disponiveis para mais infor-
mação.

SISTEMA HARDWARE

SISTEMA SOFTWARE

CENTRO
DE DADOS
SEGURO

PROFISSIONAL DA 
GERBER SERVICE 

TECNICO GERBER


