Administrador de dispositivos Epson

Soluções de Software

Epson Device Admin
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Controle facilmente seu parque de impressão
de impressoras e scanners
em rede de forma centralizada
Principais características
· Descobrimento automático do dispositivo —economize tempo
buscando e descobrindo eficazmente as impressoras, multifuncionais e
scanners Epson, como também, impressoras de outras marcas conectadas
em rede.

Epson Device Admin é uma solução gratuita, com uma interface fácil de usar
para identificar, instalar, configurar, monitorar, fazer manutenção e solucionar
problemas de todo o seu parque de impressão de impressoras e scanners
conectados em rede, de modo centralizado e até mesmo remoto*.

· Configuração remota do dispositivo* —configure ou modifique a
configuração do dispositivo rápido e facilmente de até 2.000 impressoras e
dispositivos multifuncionais conectados em rede.

Com Epson Device Admin fica muito mais fácil realizar a tediosa tarefa de
identificar, administrar e monitorar seu parque de impressão de impressoras
e scanners. É compatível com mais de 2.000 impressoras e scanners
conectados em rede. Economize tempo e controle os custos de impressão
com relatórios e alertas automáticos.

· Monitoramento e relatórios avançados —identifique e solucione
problemas dos dispositivos remotamente, realize um gerenciamento do uso
geral, elabore relatórios personalizados e envie avisos de alerta por e-mail.

TCO
Gerencie centralmente
e controle facilmente

Controle total dos custos
de impressão

Economize tempo com
alertas automáticos

Epson Device Admin
Administrador de dispositivos Epson
Características principais

Configuração impecável de grandes parques de
impressões

A partir do Epson Device Admin, os gerentes de TI podem conferir a informação detalhada de cada dispositivo, como a conectividade de rede, os
níveis de suprimentos e a quantidade de impressões realizadas. É possível configurar relatórios automáticos e alertas para aproveitar as
vantagens de um controle avançado do uso e estado dos dispositivos.
Facilidade para criar um modelo de configuração de dispositivos para um único dispositivo, e em seguida, copiá-lo em um amplo parque de
impressão.

Alertas automáticos

O gerente de TI pode designar uma pessoa responsável por departamento ou escritório para receber os alertas via e-mail.

Ampla compatibilidade com os produtos Epson

Desfrute de uma experiência de gerenciamento uniforme de parque de impressão em todos os seus dispositivos Epson graças à compatibilidade
do Epson Device Admin com as impressoras Epson EcoTank® para empresas, WorkForce® Pro, WorkForce® Enterprise, os scanners profissionais
e as impressoras de grande formato.

Alertas proativos via e-mail

Monitore de forma eficiente o estado dos suprimentos por meio de alertas melhorados via e-mail.

Economize tempo e dinheiro

Epson Device Admin permite que você economize tempo e dinheiro graças à sua capacidade para detectar automaticamente novos endereços
de IP rapidamente e configurar o parque de impressão facilmente, bem como suas funções de monitoramento e a configuração ou modificação
dos parâmetros de rede para implementação inicial ou após a instalação.
Para os gerentes de TI e líderes do departamento de informática que queiram controlar os orçamentos e custos contínuos, as ferramentas de
relatórios avançados do Epson Device Admin podem identificar o seguinte: o uso de cores em comparação ao de preto e branco, o uso em
excesso ou subutilização dos dispositivos e o aumento ou redução do uso a cada mês.

Controle facilmente os parques de impressões

Maior visibilidade com relatórios avançados

Assuma o controle graças às ferramentas avançadas
de gerenciamento fáceis de usar

Epson Device Admin foi desenvolvido com funções de gerenciamento avançadas, como implementação de parques de impressões personalizáveis, alertas
sólidos, gerenciamento de suprimentos proativo e preditivo, além de configuração de monitoramento de parque de impressão. Adicione os dispositivos mais
recentes e aplique as políticas corporativas existentes no mesmo passo, adicionando-as aos parques de impressões, o que permite economizar tempo e
facilita o gerenciamento dos dispositivos.

Adapte o seu parque de impressão de dispositivos
conforme as necessidades em constante mudança

Use o histórico dos relatórios para identificar os dispositivos subutilizados de modo potencial ou que possuem funções específicas que podem ser
aproveitadas para satisfazer as necessidades em constante mudança da empresa.

Gerenciamento flexível de parque de impressão dos
dispositivos
Acesso rápido a informações importantes de
seu parque de impressão
Especificações técnicas
Hardware
Requisitos mínimos do sistema

Crie com liberdade um parque de impressão de dispositivos em função de sua localização, tipo ou modelo para administrá-lo melhor e monitorar os recursos.

Compatibilidade

Dispositivos Epson (impressoras e multifuncionais EcoTank® para empresas, WorkForce® Pro, WorkForce® Enterprise, scanners profissionais e
impressoras de grande formato).**

Verifique o estado, a configuração, os alertas, os parques de impressões e os suprimentos dos dispositivos; enquanto soluciona os problemas que
possam surgir, tudo isso na mesma tela.
Processador: 2.0 GHz ou superior
RAM: mínimo 4 GB
Espaço disponível em disco: 500 MB ou superior (exceto para capacidade de base de dados)
Tela: 1024 x 768 ou superior

Software
Sistemas operacionais suportados

Windows VistaTM, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 (32 e 64 bits) /R2, 2012/R2, 2016
Microsoft .NET Framework 4.5 ou uma versão superior

Ambiente virtual

Hyper-V e VMware vSphere (versões 4.1, 5.5 e 6.0)

* É preciso estar conectado à rede de sua empresa. ** O Epson Device Admin é compatível somente com dispositivos conectados em rede.

Interface de usuário intuitiva
Veja e controle todas as configurações na mesma tela.
Distribuidor Autorizado:

Preparação de relatórios e monitoramento avançados
Crie mensagens eletrônicas de alerta e relatórios personalizados.

Dispositivos de rede compatíveis
Centenas de impressoras, multifuncionais,
impressoras de grande formato e scanners.

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
www.epson.com.br/meioambiente
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

www.epson.com.br
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