Software de Gerenciamento

A melhor ferramenta para gerenciamento de impressões
O PaperCut NG é a solução líder para monitoramento, gerenciamento de cota, cobrança e
relatórios, combinando características avançadas e de extrema facilidade de uso. Entre as
vantagens:
•

•
•
•

Reduz o custo de impressão;
Elimina o desperdício;
Promove o uso responsável;
Suporte técnico local.

É um sistema de monitoramento para cotas de impressão, cobrança e controle, projetado
para promover o uso responsável de impressão e impressoras, fornecendo:
• Monitoramento ativo;
• Cotas;
• Cobrança;
• Log detalhado logging.
Por que PaperCut NG?
O PaperCut NG oferece a tecnologia correta para controlar o uso de impressão em rede.
Organizações podem escolher vários modelos de implementação do PaperCut NG. Estes
modelos vão de monitoramento silencioso, uso de cotas, cobrança por uso, entre outros.
Integra-se com os servidores de impressão já existentes para monitorar instantaneamente
e em tempo reais usuários e impressões, com controle de cotas, relatórios de atividade e
uma administração flexível. Também transfere a responsabilidade ao usuário final e
garante o uso de recursos da rede de forma responsável.

Como funciona?
Intercepta o uso da impressora no nível dos servidores, calculando o custo pelo uso e
deduzindo-o de uma conta central associada ao usuário. Os administradores podem
definir cotas, agendar alocação de créditos por intervalo de tempo. Da mesma forma
pode-se utilizar ferramentas para controlar impressão pré-paga para uso por clientes,
usuários ou estudantes.
O uso de impressora é calculado por custo por página com opções para cor, tamanho e
impressão dupla. Em negócios, PaperCut NG é muito implementado em modo silencioso
e somente gerentes tem acesso aos dados para análise.

Uso fácil e intuitivo
O PaperCut NG é reconhecido como o sistema mais fácil para instalar e gerenciar.
Facilidade de uso é sua característica principal. Dá a usuários selecionados, o controle
gerencial através de um browser. Administradores do sistema têm acesso às funções
avançadas e de configuração. Alguns destaques são:
•
•
•

Agendamento automático de cotas/crédito;
Regras para controlar a criação automática de usuários;
Acesso e relatórios de atividade com apenas um clique.

Instalação e distribuição flexíveis
O PaperCut NG independe de hardware ou sistema operacional. Trabalha com a maioria
das impressoras e suporta padrões como PCL e Postscript. Diferente de outras soluções,
é um sistema multi-plataforma, suportando a maioria dos sistemas operacionais em um
mesmo ambiente. Algumas de suas impressoras estão em Windows e outras em Linux?
...Sem problemas!

Servidor

Estação

Impressoras PCL & Postscript

Todas versões do Windows

Servidores Windows

Macintosh OS X

Linux ou Servidores Samba

Estações de trabalho Linux/Unix

Integra-se com as redes existentes, importando automaticamente informações sobre
usuários e grupos do Active Directory, Novell eDirectory, LDAP e outras fontes de
domínio.

Administração baseada em Web
Fornece acesso administrativo de qualquer localidade através de um web browser.
Gerenciamento avançado
Acesso administrativo inclui:
•
•
•
•

Gerenciamento de usuário;
Gerenciamento de impressoras;
Relatórios e gráficos instantâneos;
Uso pelo usuário final.

O controle via browser significa que não existe a necessidade de instalar nenhum
componente para gerenciamento nos PCs. Os usuários finais têm acesso a uma série de
ferramentas via web para analisar suas atividades, verificar suas contas, transferir
créditos e outras atividades. A interface com o usuário final pode ser adaptada para
coincidir com o visual da organização.

Cartões TopUp/ Pré-Pago
O software PaperCut NG pode usar Cartões "TopUp" ou "Pré-Pagos" para fornecer uma
forma conveniente de fornecimento de crédito. Fornece uma alternativa mais simples para
gerenciamento de contas. Cada cartão contém um número único, que pode ser digitado
pelo usuário. O cartão é hoje o padrão na indústria como telefonia celular. Também
fornece ferramentas para criar, imprimir e gerenciar seus próprios cartões.

Gerenciamento flexível do usuário
Utilize a Console Administrativa do PaperCut para gerenciar saldos de usuários,
privilégios e analisar o uso de impressão. Usuários selecionados podem ter acesso
irrestrito para alterar cotas alocadas - ideal para gerentes e professores.

Importação automática de usuários
O PaperCut automaticamente sincroniza contas do usuário com domínios ou o Active
Directory, importando usuários de:
•
•
•

Domínio ou active directory;
Um grupo dentro de um domínio;
Uma organização.

Regras para a criação de contas
Vá para um sistema que faz administração automática, definindo regras que permitirão ao
PaperCut criar novos usuários automaticamente sob demanda. Define novas contas, tudo
baseado nas propriedades de um grupo, incluindo:
*Crédito inicial para novos usuários;
*Nível de privilégio;
*Crédito alocado diariamente.

Alocação de Crédito/Cota agendada
Fornece aos usuários um orçamento e controla como e com qual frequência suas contas
são carregadas. Utiliza grupos de rede para definir como cotas adicionais são
assinaladas. Por exemplo, permitir estudantes seniores acumular suas alocações
enquanto estudantes juniores utilizam ou perdem suas alocações.
Fornece acesso “Administrativo” a usuários
Oferece a usuários selecionados tais como administradores de rede, professores ou
gerentes, acesso a interface web. Com ela pode-se:
*Modificar saldo e privilégio de usuários;
*Visualizar histórico do usuário;
*Visualizar atividade de impressão em tempo real;
*Executar relatórios de atividades.

