Administrador de Impressoras Epson

Soluções de Software

Epson Print Admin

IMPRESSÃO | GESTÃO | CONTROLE | SEGURANÇA | RELATÓRIOS

A solução de software rentável
para a gestão de impressão em PMEs
Características principais
· Políticas de impressão com regras - Controle os seus custos de
impressão e cópia colorida por dispositivo e/ou usuário.
· Liberação Segura e Pull Printing - Permite a proteção das suas
informações confidenciais, exigindo a identificação dos usuários em cada
dispositivo.
· Controle os riscos ao proteger seus computadores - A autenticação
dos usuários permite evitar que os computadores sejam utilizados sem
autorização.

O Epson Print Admin é uma solução econômica e fácil de usar para
maximizar a eficiência de impressão em pequenas empresas. A solução
integrada de software cria um ambiente seguro de impressão,
digitalização, cópia e fax, graças à autenticação de usuário através de
senhas, códigos PIN, e leitores de cartões. Também oferece funções
avançadas, como "digitalizar e enviar para si mesmo", políticas de
impressão baseadas em regras e ferramentas administrativas avançadas
que aumentam a produtividade e eficiência. Além disso, você pode ter uma
visão geral dos volumes de impressão, cópia, digitalização e fax,
permitindo uma redução controlada das despesas operacionais.

TCO
Major produtividade com
digitalização para e-mail

Maior controle com relatórios
automatizados

TCO (MSPR) o mais
baixo no setor 1

Epson Print Admin

Administrador de Impressoras Epson
Especificações técnicas
Características principais
Controle de acesso baseado em
dispositivos

Uso seguro dos equipamentos
Autenticação de usuários
Sistema de impressão Pull Printing

Contabilidade e relatórios
Contabilidade de trabalhos
Relatórios

Digitalização integrada

Permite autorizar funções específicas do dispositivo em nível de usuário e/ou grupo
Permite dar acesso com base na data e nos intervalos de tempo
Integra e sincroniza com Active Directory Open LDAP
Proporciona usuários com seu próprio número de identificação pessoal (PIN)
Utiliza os cartões* de acesso seguro existentes
Permite autenticar em qualquer dispositivo administrado para autorizar de
maneira segura os trabalhos de impressão
Faz com que cada dispositivo gerenciado funcione como uma impressora pessoal
Designa custos de saída a usuários, grupos e a códigos de faturação
Programa relatórios para distribuição automática
Gera relatórios por usuário, grupos e para códigos de faturação
Permite exportar seus dados de volume de impressão e importá-los ao seu ERP para
análise
Digitalização para e-mail
Digitalização para arquivo
Digitalização para PDF protegido com senha

Requisitos mínimos do sistema
Hardware

Software

Epson Open Platform
Compatível com
Epson Open Platform Ver. 1.0 e 1.1

Processador: 2.0 GHz ou superior
RAM: mínimo 2 GB
Espaço disponível em disco rígido: 50 GB ou mais
(exceto para capacidade de base de dados)
Tela: 1024 x 768 ou superior
Windows Server® 2008 (32 e 64 bits)/R2, 2012/R2, 2016
Microsoft SQL Server 2014 Express**/2008/R2, 2012, 2014, 2016
Microsoft IIS Web Server
Microsoft .NET Framework 4.5 ou versão superior
Compatibilidade Active Directory/OpenLDAP
Ambiente virtual: Hyper-V e VMware vSphere (versões 4.1, 5.5 e 6.0)

WF-5690, WF-6590, WF-R5690,
WF-R8590, WF-C869R, WF-C20590

Painel de administração

Identificação de usuários através
de senhas, códigos PIN ou cartões
de identificação
Epson Print Admin compatível com multifuncionais WorkForce® Pro habilitadas para
a Plataforma Aberta da Epson (Epson Open Platform)

* Os cartões são vendidos separadamente. ** Incluso no pacote neste sistema.
1 - Baseado em MSPR publicado por empresas OEM de software de gestão de impressão, até 100 dispositivos, a partir de julho de 2017. Os preços dos distribuidores podem variar. Os preços estão sujeitos a alterações.

Distribuidor Autorizado:
Características eco amigáveis
• Economize até 50% de papel com • Baixíssimo consumo de energia:
impressão / cópias frente e verso
20 W em modo de espera
• Desenvolvidos para fácil reciclagem.
automática
• De acordo com as normas RoHS.
• Certificação ENERGY STAR®
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson visite
epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br
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