Why Choose
12 Anledningar till varför fler IT-leverantörer väljer LabTech
Med över 3,800 MSPs globalt är LabTech den självklara plattformen för
IT-administratörer. Varför? För att LabTech underlättar ert arbete och

gör er

verksamhet mer lönsam.
Kom igång snabbt utan uppstartskostnad
Vårt implementationsprogram har tagits fram för att säkerställa att LabTech effektivt
kommer in i er verksamhet med omedelbar affärsnytta.

Automatisera varje åtgärd
Från enkla scripts som startar om stoppade tjänster, till komplexa scripts som
konfigurerar hela arbetsstationer. Om du kan tänka på en åtgärd, så kan LabTech
automatisera det.

Öka produktiviteten
Arbeta med servrar, arbetsstationer och nätverksenheter samtidigt.

Säkerställ kvalitén
Säkerställ att samtliga kunder erhåller samma höga kvalité genom att applicera era
tjänster med ett fåtal klick.

Lös problem utan att dina kunder störs
Utför de mest komplexa uppgifterna utan att störa era slutanvändares arbete.

Öka prestandan med de bästa PSA integrationerna
Få tvåvägssynkronisering av företag, kunder, ärenden och faktureringsinformation till
ConnectWise eller Autotask.

Gör er synonyma med problemfri IT
Med LabTech har ni möjlighet att få ut ert varumärke till varje slutanvändares skrivbord.
Slutanvändarna registrerar och får sina problem lösta genom LabTech och gör ert
varumärke synonymt med problemfri IT.

Hantera allting via ett gränssnitt
Med allt ifrån säkerhet och backup till patchning och datorhantering, fortsätter LabTech
utöka integration med partners så att du kan hantera allt via ett och samma gränssnitt.

Öka lönsamheten samtidigt som ni minskar kostnaderna
Hantera fler kunder med samma resurser, lös problem på distans, upptäck
möjligheter till nya projekt och öka antalet fakturerbara timmar.

Identifiera och lös problem innan de inträffar
LabTech övervakar prestandan på dina kunders enheter och kan skapa en varning eller
ärende men även köra ett script för att automatiskt lösa problem som uppstått, ofta
innan dina kunder upptäckt problemet.

Designat utifrån ditt perspektiv
LabTech är den enda plattformen för IT-drift som är designat från perspektivet av en
IT-tekniker med erfarenhet från service industrin.

Tillgång till förstklassig support när du behöver det
Lokal närvaro med svensk support via e-post och telefon!

För att se hur LabTech kan hjälpa just er verksamhet, boka

en demo idag via
www.innosoft.se/boka_demo alternativt via telefon: 08-51 51 27 00.
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