
Geniş bant hizmetinizde işletim maliyetlerinizi azaltıp müşteri 
memnuniyetini artırmak ister misiniz? TruVizion’un kullanımı kolay 
arayüzü ve gerçek zamanlı ve geçmişe dönük bilgilerin çokluğu, onu 
kuruluşunuzdaki farklı disiplinler için paha biçilemez bir araç kılar. 

İşte TruVizion’u sevmeniz 

için birkaç neden

Abone Desteği Masraflarını Düşürür 
Pek çok araç çok sayıda yararlı bilgi sağlamaz ve bazıları 
gelişmiş kullanım gerektirir. TruVizion’un sezgisel modem 
gösterge paneli, birinci seviye destek temsilcilerinden RF mühendislerine 
kadar tüm personelinize fark yaratmak için ihtiyaç duydukları verileri sağlar. Bir 
aboneyi kolaylıkla bulabilir ve okuması kolay tek bir ekranda RF seviyeleri, bant 
genişliği kullanımı ve flaplar/çağırmalar da dahil modemin güncel durumunun 
bir özetini görüntüler. Kablolu modem aboneleri için, çevrimdışı modemler ve 
kademeli modemlerin sayısının yanı sıra bant genişliği seviyeleri, kodlu kelime 
hataları ve ortalama SNR de dahil yukarı yöndeki kanalın güncel durumunu 
gösteren bir panel de mevcut. TruVizon’daki kapsamlı ve karışık olmayan 
bilgiler, personelinizin sorunun evde mi yoksa tesisin diğer aboneleri etkileyen 
başka bir yerinde mi olduğunu belirlemesine yardımcı olur.

Kesintilerden Sonra Daha Hızlı Toparlar
Bir kesinti yaşadığınızda, her saniye önemlidir. Doğru teknisyenleri ve 
ekipmanları doğru zamanda doğru konuma yerleştirerek abonelerinizin 
hizmetsiz kaldığı süreyi azaltır. TruVizion, personelinize kilit bilgilerle birlikte 
gerçekleşmekte olan sorunların coğrafi temsilini sağlar. Tek bir tıkla tüm 
abonelerin bir haritasını görüntüler ve renk kodlu pimler her bir modemin 
durumunu ve uyarı düzeyini belirtir.

Ağınızı Geliştirir
TruVizion’daki güçlü raporlama ve geçmiş veriler, personelinizin bulunması 
zor aralıklı olanlar da dahil, sistemik tesis sorunlarını izlemesine yardımcı olur. 
Modem okumalarını, akışları devam ederken görüntüler veya son 24 saat, 7 gün, 
30 gün veya 90 gün içindeki geçmiş verileri haritada gösterir. Bir diğer tıklamayla, 
seviyeleri karşılaştırmak ve karşılık gelen yönelimleri bulmak için yakındaki beş 
modemden alınan grafikleri örtüştürür. Bir tıklamayla, belirli bir sorun yaşayan 
müşterilerin tümüne ait bir raporu ve bir diğer tıkla da bu modemleri harita 
üzerinde görüntüler.   

Geniş Bant Ağınız için
Gelişmiş Tanılama

TruVizon bir ilktir. Hem 

kablolu hem de DSL ağlar 

için güçlü modem ve ağ 

tanılamaları sağlayan 

tek uygulamadır ve 

diğer tanılama ve izleme 

araçlarında bulunmayan 

pek çok benzersiz özelliğe 

sahiptir.
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Truck Roll ve Sahada Harcanan Zamanı Azaltır
TruVizion, saha kaynaklarınızı etkin biçimde hedeflemeniz 
için gereken verileri sağlar. Sorunun ne olduğuna ve nereden 
kaynaklandığına ilişkin net bir tanımlamaya sahip olarak, 
bazı truck roll’ları önleyebilir ve bazılarını kısaltabilirsiniz. 
Ayrıca, TechVizion mobil uygulamamız TruVizion gücünü 
teknisyenlerinizin avuçlarına verir. Tesisinizdeki herhangi 
bir modeme ilişkin güncel ve geçmiş okumalar herhangi 
bir konumdan durdurulabilir. Bu yalnızca sahadaki zamanı 
kısaltmaz, aynı zamanda teknisyenlerinizin taşıdığı pahalı test 
ekipmanlarının bazılarına duyulan gereksinimi de ortadan 
kaldırabilir. TechVizion, iPhone, iPad, Android işletim sistemli 
telefon ve tabletler ve Kindle Fire ile uyumludur.

DSL Modemleri Hızlı ve Doğru Biçimde Yapılandırır
DSL modemleri elle yapılandırma her bir yeni aboneyi dahil 
etmek için gereken süreyi ve yapılabilecek hataları önemli 
ölçüde artırır. TruVizion’un artık açmak zorunda olmadığınız 
TR-069 bazlı Otomatik Yapılandırma Sunucusu (ACS) ile, artık 
her bir DSL modemini manüel olarak başlatıp yapılandırmanız 
gerekmez. Modemin MAC adresini müşteri hesabıyla 
ilişkilendirdiğinizde ACS’miz geri kalanını halleder. TruVizion, 
DSL modemleri günlük bazda yönetmeyi de kolaylaştırır. Hiç 
sıfırlama düğmesine basan bir müşteri oldu mu veya modem 
kendi yapılandırmasını başka şekilde kaybetti mi? Destek 
temsilciniz uzaktan bir tıklamayla modemi yeniden başlatır ve 
kablosuz güvenliği ve güvenlik duvarı ayarları gibi müşteriye 
özgü olanlar da dahil, bilinen son yapılandırmayı geri yükler.

Müşteri Memnuniyetini ve Geliri Artırır
Farklı müşteri sorunlarını daha hızlı çözer, kesintileri 
azaltır, genel olarak gelişmiş bir ağ sağlar. Bunların hepsi, 
müşterilerin daha mutlu olmasını sağlar. Mutlu müşterilerin 
sağlayıcılarını değiştirme ihtimali daha düşüktür ve mükemmel 
hizmetlerinden arkadaşlarına ve komşularına bahsetme 
olasılıkları daha yüksektir.
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Akıllı Haritalama. Çevrimdışı veya belirli modemler 
dışında ya da belirli bir RF düzeyi veya ağ konumuyla 
harita ekranını filtreler.

Kapsamlı CMTS Tanılaması. Tesis dışındaki sorunları & 
kesintileri ekipmanın kısa bir görüntüsüyle belirtir. Renk 
kodlu çubuklar, yüksek öncelikli sorunları açıkça tanımlar.

Kolay Arayüz. Veri, istendiği anda Kablolu veya DSL 
modemden alınır ve her 60 saniyede bir otomatik olarak 
güncellenir.


