BAŞLICA
A ÖZELLİKLER
R:

Equitrac ile eksiksiz bir
b çözüm olu
uşturun.

Çoklu çıkktıların takibi ve gider yönetimi:
•

T
Tüm
kopyalaama ve baskıı giderlerinin
n yazılıma dayyalı raporlan
ndırılması vee fiyatlandırılması

•

Ö
Ölçeklendiril
lebilir mimari ile gelecekk teknolojsinin ve iş akışının etkileşim
mi

•

Merkezileştirilmiş yönetiim araçları

•

A
Aygıt
durumu yönetimi ve
v hata takib
bi

•

Ç
Çokuluslu
yığğılmalara glo
obal destek

•

G
Gömülü
çözü
ümlerde yen
ni jenerasyon
n

•

Bir çok ekipm
man üreticisiiyle gömülü çözümler
ç

•

Kopya kontrolü ve güven
nli baskı için sayfa sayacı uçbirimi

Toplu do
oküman ve çıktı takibi:
•

Kurala dayalı lokal ve nettwork baskıssı ve kota tesspiti

•

Renkli çıktı kotası
k
uygulaaması

•

Follow – You
u güvenli basskı teknolojissi

•

G
Gömülü
ve sayfa
s
sayaçlı uçbirimlerle kopya ve tarama takip ve
v kontrolü ,

Uyarlanaabilir fiyatlan
ndırma yönettimi:
•

Kolayca idare edilebilen kapsamlı meerkezi fiyat listeleri

•

Kullanıcı, deepartman ve hesap odakllı gider kaydıı

•

S
Sayfa
ve baskı niteliklerin
ne göre fiyattlandırma

•

Z
Zaman
ve haaftanın günleeri odaklı indirim ve ek üccretler

Kapsamllı raporlama::
•

Ö
Özet,
detaylı ve toplam aktivite
a
raporları

•

Kuyruğa alınan fakat hen
nüz basılmam
mış raporlard
da güvenli do
oküman tahliiyesi

•

Rapor dağıtımında otomatik program
mlama

•

Mevki ve şah
hsi düzeylerd
de kişiselleştirilmiş raporrlar

•

Ç
Çevrimdışı
analizler için rapor
r
ihracı

Güçlü teeknoloji entegrasyonu:
•

W
Windows
sunucusu 2003
3 sertifikalı

•

C
Citrix
ve Win
ndows uç birim servis uyu
umluluğu

•

W
Windows
NeetWare UNIX
X ve Linux baaskı sunuculaarına destek

•

Macintosh işşistasyonların
na destek

•

W
Windows
sunucusu 2003
3 ve 2000 takkım destekleeri

•

Microsoft SQ
QL sunucusu ve Oracle ve
eritabanı desstekleri

Basitleşttirilmiş hesap
p yönetimi:
•

Uzaktan kon
nfigürasyon vve yönetim

•

O
Otomatik
heesap yaratmaa

•

Y
Yerel
OS ve LDAP
L
tasdiki

•

Dışsal yönlen
ndirmelerle hesap
h
senkro
onizasyonu

Bir çok kkurumda Equ
uitrac Office kullanılıyor çünkü:
ç
•

Ç
Çalışanlara
güvenli
g
rahatt ve mobil iş akışı sağlıyorr.

•

Doküman gü
üvenliği ve gizliliği sağlıyo
or.

•

Y
Yetkisi
olmayyan baskı ve kopyayı enggelliyor.

•

Renkli çıktı kotaları
k
uyguluyor.

•

Ç
Çıktıyı
en uyggun aygıta yö
önlendiriyorr.

•

Ç maliyettlerini kullanııcı ,departmaan ,proje veyya müşteriye
Çıktı
e dağıtıyor.

•

T
Tarayıcı
ve kopyalayıcılar
k
rın nasıl kullaandığı hakkın
nda bilgi veriiyor.

•

Kullanımda olan
o ekipman
nların masraaflarını azaltııyor.

•

IT destek gerreksinimlerin
ni azaltıyor.

Equitrac sektörde hiizmet veren tüm üreticillerin yazıcıları, kopyalayıccıları, MFPleri ve kart bazlı belgelemee
sistemleriyle çalışır. Tek
T sunuculu
u sistemlerden yüzlerce yazıcı
y
ve çalışanlı kurumllara kadar heer şirkette
kullanılabilir.

Equitrac Office büyü
ük kuruluşlarr için kritik avvantajlar sağğlar.

Düşük maliyetler,
m
yüksek güvenliik ve güçlü sü
ürdürülebilirrlik şüphesiz ki esas amaççtır. Bu hedeefleri karşılam
mak
kurumun
nuzu daha en
nerjik ve dah
ha rekabetçi duruma getiirir. Equitrac Office sayessinde şirketin
niz bu üç alanın
tümündee de akıllı ve ekonomik çözümlerle baaşarılı olur. Bu
B yenilikçi çıktı
ç
yönetim
mli çözüm, ağğınızdaki
dokümanla ilgili aktivvitelerden haaberdar olmanızı, otomaatik olarak ku
uralların uygu
ulanmasını, hassas
h
dokümanların korunmasını , kağııt ve toner issrafının azaltılmasını sağlar.

Equitac O
Office bütün
n cihazlardaki tüm baskı kopya
k
ve taraama aktivitesini gösterir böylece kolaaylıkla tasarrruf
imkanlarrından yaralaanabilirsiniz.
•

Renkli ve duplex baskı için kuralları sürekli ve oto
omatik olarakk yürütür.

•

Baskı işlerini masaüstü yazıcılardan MFPlere
M
yönlendirir dolayyısıyla sayfa başı maliyettini düşürür.

•

O
Onaylanmay
yan kullanıcıların çıktı alm
masını engeller.

•

Ç
Çıktıları
dosyya boyutu ,saayfa boyu ,reenkli veya du
uplex olmasın
na göre takip
p eder.

•

Farklı kullanııcı grupları iççin fiyatlandırmayı ayarlaar.

Equitrac Office kullan
nıcı onayı vee mobil baskı sayesinde her
h çıktının ko
opyanın ve taramanın gü
üvenliğini sağğlar.
•

Kullanıcı onaaylaması sayeesinde hangii kullanıcının
n hangi saattee hani aygıttta ne bastığın
nı görebilirsin
niz.

•

Dökümanlarr follow you baskı
b
programı sayesindee kullanıcı on
nayını gösterrmeden gözeetimsiz bir
ş
şekilde
asla çıktı
ç tablasın
nda birikmezler.

•

O
Onaylı
baskı için aygıtlaraa manyetik çubuklu
ç
veyaa temassız akkıllı kartlar monte
m
edilebiilir.

Otomatik kuralların kombinasyon
k
nlu şekilde yürütmeleri
y
vve follow you printing saayesinde Equ
uitrac Office
kurumların kağıt ve toner
t
israfınıı azaltır.
•

Kullanıcıların
n güvenlik ku
uyruğundaki çıktı işlerinden sadece isstediklerini çıkarmalarını sağlar
d
dolayısıyla
faazladan veyaa yanlışlıkla yollanan
y
işlerrin silinmesin
ni mümkün kılar.
k

•

Baskı kuyruğğundaki gönd
derilmiş fakat kullanılmayyan işlerin ottomatik olarak silinmesin
ni dolayısıylaa
f
fazladan
çıkttı alınmamassını sağlar.

•

Kağıt masraffını azaltmakk için duplex baskıyı renkli toner massrafını azaltm
mak için siyah
h beyaz çıktıyyı
kullanır.

•

Ş
Şirket
bünyeesinde çevressel eforları destekler.

