
Verminderde IT-complexiteit

Een RMM moet meer doen dan u in staat stellen
endpoints op afstand te beheren. Het moet de efficiëntie
van de technicus verhogen zodat u effectief kunt
opschalen. Complexe overbouwde RMM's die een
fulltime werknemer vereisen om deze belofte waar te
maken, maken die belofte niet waar. Modern
endpointbeheer vereist een RMM die alle functionaliteit
biedt die ondernemingen nodig hebben met het
gebruiksgemak en beheer dat SMB's nodig hebben.

Beheer van meerdere platforms
Los IT-problemen snel op en beperk de downtime tot een

minimum met directe toegang tot uw Windows-, Mac- en 

Linuxendpoints, virtuele machines en SNMP-apparaten vanuit 

één enkel venster.

Eenvoudige IT-automatisering
Implementeer automatiseringen op verzoek, volgens schema of als

reactie op alerts met behulp van een van de vijf veelgebruikte

scriptingtalen ondersteund door Ninja. Maak gebruik van de Ninja

API om Ninja-acties aan andere systemen te koppelen.

Beveiligde externe toegang
Neem snel, eenvoudig en veilig de controle over endpoints met één 

klik via één van de volledig geïntegreerde tools voor externe toegang 

van Ninja. Deze zijn onder meer TeamViewer, Splashtop, RDP en 

Control.

Patchbeheer
Houd endpoints veilig en apparaten up-to-date door

patching te automatiseren voor meer dan 140

veelgebruikte bedrijfstoepassingen en Windows-, Macen

Linux-besturingssystemen.

Monitoring en alerting
Monitor de gezondheid, prestaties, hardware en

softwaregegevens van endpoints en creëer op basis van

deze gegevens aangepaste alerts, meldingen en tickets voor

een vrijwel realtime monitoring van IT-middelen.

Beveiliging van endpoints
Beheer uw antivirusoplossing centraal, controleer de

schijfversleuteling, sla aanmeldingsgegevens op en introduceer

deze automatisch, en houd malafide apparaten buiten uw

netwerk met de ingebouwde beveiligingsoplossingen van Ninja.

NinjaRMM maakt het verschil

Ninja heeft de kern van een RMM teruggebracht tot de
tools die u het meest gebruikt en levert de beste functies
in zijn klasse waarop u kunt vertrouwen. Onze moderne
interface, intuïtieve navigatie en efficiënte workflows
zorgen dat u honderden apparaten per technicus kunt
beheren met minimale trainingstijd of beheermiddelen.
NinjaRMM is uitzonderlijk gebruiksvriendelijk en wordt
ondersteund door uitstekende ondersteuning, zodat u zich
kunt concentreren op het efficiënt leveren van
uitzonderlijke IT-services.

Laat uw team efficiënter werken met 
RMMsoftware die het IT-beheer 
automatiseert, de efficiëntie van technici 
vergroot en uw nettowinst vergroot.

ninjaone.com/nl/rmm/

Monitoring en
beheer op afstand

Belangrijkste functies
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Probleemloze onboarding
U kunt technici onboarden en zorgen dat ze 

snel betaald werk voor klanten kunnen gaan 

doen, dankzij een gebruikersinterface die 

gebruiksvriendelijk is en een eenvoudige, 

logische navigatie biedt.

Efficiënte workflows
Zorg dat uw technici efficiënter werken

met een moderne interface die al uw

beslissingen op één plek onderbrengt

en extra kliks overbodig maakt.

Duidelijke documentatie
Zorg dat uw technici effectiever

werken met duidelijke, compacte en

nuttige documentatie en beste

praktijken.

Snellere navigatie
Ninja is vanuit de cloud ontwikkeld, zodat u

optimaal gebruik kunt maken van een snelle,

naadloze ervaring die geen beperkingen voor

de efficiëntie van technici met zich meebrengt,

wat bij legacy RMM-software wel het geval is.

Een RMM die gebouwd is om u sneller te laten werken

Volledig inzicht en controle

Met Ninja heeft u volledig inzicht in al uw beheerde apparaten -
van hardwaredetails en software-inventaris tot de prestaties en
gezondheid van het apparaat. Houd endpoints up-to-date, voer
routineonderhoud uit, bied directe ondersteuning, rapporteer
over IT-inspanningen en meer met één tool.

Als beste beoordeelde RMM-software op G2 Grid

Bij NinjaOne komen onze partners op de eerste plaats. Daarom 
hebben onze partners NinjaRMM op G2 Grid als beste 
RMM-software voor externe monitoring en management 
beoordeeld. En dat niet alleen: we worden al jaren steeds als beste 
beoordeeld op het gebied van klantondersteuning, met een 
gemiddelde klanttevredenheidsscore van 98/100.

Met Ninja werken we proactief voor zowel onze klanten als voor ons bedrijf. Het bespaart iedereen in het 
team een astronomische hoeveelheid tijd. Ninja zorgt elke dag voor factureerbare werkuren die voorheen 
door technici zelf werden gedaan.

Brian McFarland, Project and Operations Manager bij Illuminate

Ga voor meer informatie en het starten van uw gratis proefperiode naar

www.ninjaone.com/nl/


