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Bij bedrijven volgen veranderingen elkaar in hoog
tempo op en het is daarom een hele uitdaging om
afdrukoplossingen te implementeren. Het maakt
gebruikers niet uit met welke afdrukserver of met welk
netwerk ze verbinding hebben. Ze staan er niet bij stil
welke printerstuurprogramma's ze hebben gedownload.
En het komt niet bij ze op om te controleren of een
printer online staat en klaar is voor gebruik. Afdrukken
met één klik op de knop, met altijd het gewenste
resultaat, dat is wat ze willen.

I-Queue, de intelligente afdrukwachtrij

Afdrukworkflow van I-Queue
1. Een gebruiker drukt een taak af via Equitrac
Universal Printer.
2. De gebruiker selecteert een willekeurige printer
in het netwerk voor vrijgave van de taak.
3. Equitrac identificeert de geselecteerde printer.
4. Equitrac zorgt ervoor dat het eigen
stuurprogramma voor de printer op de pc van
de gebruiker wordt geladen.
5. De taak wordt vrijgegeven van de pc naar de
printer en door de gebruiker opgehaald.

Afdrukservers en printerstuurprogramma's kunnen een
belemmerende factor zijn in de dienstverlening aan
gebruikers. Dat geldt vooral voor gebruikers die geen
vaste werkplek hebben.
Met I-Queue behoren deze belemmeringen tot het
verleden en dalen de kosten omdat er minder
afdrukservers nodig zijn en het netwerkverkeer
afneemt. Hoe dat komt? Er wordt voor elke afdruktaak
één enkele afdrukwachtrij gemaakt, afdruktaken
worden op de pc verwerkt en het eigen printerstuurprogramma wordt intelligent ingezet op de printer die
wordt geselecteerd voor beveiligde vrijgave van de
taak.

Afdrukkosten verlagen
In I-Queue worden alle Equitrac-functies voor afdrukbeheer ondersteund, zoals Follow-You Printing,
regels & routering en metings- en rapportageopties, waardoor de afdrukkosten dalen. U kunt:





Besparingen als gevolg van lagere afdrukvolumes in kaart brengen
Kosten nauwkeurig toewijzen en doorbelasten
Kosten voor afdrukservers en printerstuurprogramma's drastisch verlagen
Gebruikers stimuleren om verantwoordelijker af te drukken

Hybride afdrukbeheer
Een afdrukoplossing die inspeelt op een voortdurend veranderende afdrukomgeving
Alleen Equitrac is uitgerust met Hybrid Print Control™. Hiermee kunt u kiezen voor afdrukken via de server,
via I-Queue of via een combinatie daarvan, ondergebracht in één centrale oplossing voor afdrukbeheer.
Organisaties kunnen hun afdrukinfrastructuur flexibel afstemmen op de behoeften van de gebruikers – op alle
printers – en tegelijk profiteren van het gemak van centraal afdrukbeheer. Op het hoofdkantoor kan een andere
afdrukmethode gangbaar zijn dan in de filialen. Voor medewerkers met een vaste werkplek gelden andere
afdrukvereisten dan voor mobiele medewerkers en medewerkers met een steeds wisselende werkplek. Aan
dagelijkse afdruktaken worden andere eisen gesteld dan aan gespecialiseerde uitvoer. Met andere woorden:
één methode volstaat niet.
Met Hybrid Print Control kunnen organisaties profiteren van de voordelen van I-Queue en van afdrukken via de
server en kunnen ze kiezen voor de methoden die het beste passen bij de bedrijfsvoering.

I-Queue brengt legio voordelen met zich mee: de kosten voor afdrukservers dalen, het WAN- en LANnetwerkverkeer neemt af en het gebruiksgemak neemt toe omdat gebruikers maar één printer kunnen
selecteren.

Neem contact met ons op via sales@nuance.com als u meer wilt weten over de manier waarop Equitrac-producten
kunnen voorzien in uw unieke behoeften.
Ga voor extra productinformatie naar www.nuance.com/for-business/by-product/equitrac/index.htm
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