
BEM VINDO
Canal 

Suporte

Prezado Cliente,

Gostaria de dar as boas vindas ao seu portal de suporte!

Em nome de toda a equipe da AIQON, agradeço pela confiança em nosso trabalho e nas nossas 
soluções.

Aqui, em seu portal personalizado, você poderá abrir chamados ao time de suporte da AIQON para 
sanar dúvidas ou pedir auxílio em questões técnicas do Verismic Power Manager.

Os chamados podem ser abertos através do próprio portal ou através do 
email suporte@aiqon.com.br. Ao enviar um email a este endereço, um ticket é aberto 
automaticamente. Peço somente que ao enviar o seu chamado ao suporte@aiqon.com.br que não 
inclua nenhum email em cópia, pois o sistema somente abre tickets quando o email é enviado 
somente a ele.

A equipe de suporte está a sua disposição.

Muito obrigado,

Equipe de Suporte AIQON

R. Com. Elias Zarzur, 249 - 2º andar – Santo Amaro / SP - Brasil - 04736-000 | (11) 2306 2990
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Relatórios
Active Systems Report

1) Clique em Reporting.
2) Clique em Shared Reports.
3) Selecione o Relatório Active Systems Report.
4) Clique em Run Report (localizado no menu superior).



5) No campo From definimos a data de 
inicio.

6) No campo To definimos a data final.

7) Clique em Submit para gerar o relatório.



Relatórios
Computadores 

ativos

Active Systems Report mostra de forma global, quantos computadores estão na base de 
dados em um dia especifico e quantos desses computadores comunicaram com o 
servidor nesse dia.

Total de computadores no console

Quantidade de computadores que comunicaram com o servidor.

Sempre haverá diferenças entre o total de computadores no console e os computadores ativos, por conta de férias, folgas, 
máquinas em manutenção, computadores formatados e não foi re-instalado o client Verismic.



Relatórios
Computadores 

ativos

Active Systems Report detalha a quantidade de computadores totais, ativos e a 
porcentagem de atividade no dia.




