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Documenten beveiligd vrijgeven
met Equitrac®

NUANCE
The experience speaks for itself™

Beveiligd afdrukken op elke
netwerkprinter
Afdrukken moet simpel zijn. Gebruikers willen in
staat zijn om documenten altijd en overal af te
drukken en taken op te halen waar en wanneer
ze dat willen. Met Nuance Equitrac-software voor
afdrukbeheer wordt dat werkelijkheid: geen risico
meer dat vertrouwelijke informatie bij een printer blijft
liggen, minder verspilling van papier, hulpmiddelen
en geld omdat documenten niet worden opgehaald
en geen verlies van kostbare tijd omdat inefficiënt
wordt afgedrukt.
Er zijn veel programma's voor afdrukbeheer
waarmee taken op een beperkt aantal
afdrukapparaten beveiligd kunnen worden
vrijgegeven. Maar bij organisaties is nu eenmaal
sprake van uiteenlopende afdrukomgevingen. Als
u gebruikmaakt van een combinatie van MFP's en
netwerkprinters, vaak van diverse leveranciers,
vraagt dat om een scala van vrijgavemethoden.

Follow-You Printing® met beveiligde
documentvrijgave
In elke Equitrac Office®- en Equitrac Express®oplossing is Equitrac Follow-You Printing® met
beveiligde documentvrijgave standaard beschikbaar.
Dit ondersteunt de mobiliteit van gebruikers, gaat
verspilling tegen en waarborgt de vertrouwelijkheid
van persoons- en klantgegevens.
Met de flexibele opties van Equitrac is beveiligde
documentvrijgave in het hele printerpark mogelijk.
In elke vrijgaveoptie van Equitrac wordt
gebruikersverificatie ondersteund. Dit wil zeggen
dat afdruktaken pas worden vrijgegeven als de
gebruiker naast het apparaat staat. Of u nu
gebruikmaakt van de eenvoudige swipe- en
vrijgaveopties van de Nuance ID Controller of van
de geavanceerde controleopties van Equitrac
PageCounter, vrijgave via internet of ingesloten
clients op de MFP, met Equitrac houdt u eenvoudig
grip op de uitvoer in het hele printerpark.

Eén van de voordelen van Equitrac is dat beveiligde
vrijgave van afdruktaken op alle printers mogelijk is.

Met de compacte ID Controller van Nuance kunnen organisaties zelfs de meest elementaire
uitvoerapparaten – eenvoudige printers – in een beveiligd afdruknetwerk opnemen.

De ID Controller is voorzien van LED's die de status duidelijk
aangeven en bevat zowel een USB- als een Ethernet-aansluiting.

Opties voor beveiligde documentvrijgave op elk afdrukapparaat
Nuance ID Controller™
Via de ID Controller, die bestaat uit een compacte hardwarecomponent en een kaartlezer, kunnen
gebruikers zich met hun id-kaart identificeren en hun documenten vrijgeven die in de Equitrac-afdrukwachtrij
zijn opgeslagen.
Equitrac PageCounter™
De PageCounter is een compacte, flexibele terminal voor geavanceerd beheer van afdruk- en kopieertaken
op printers en MFP's, die in bestaande IT-netwerken kan worden geïntegreerd en rechtstreeks op de
meeste apparaten kan worden bevestigd.
Equitrac Embedded Clients op MFP's
Met ingesloten clients zijn de meeste opties voor afdrukvrijgave rechtstreeks op het bedieningspaneel van
de MFP beschikbaar. Dit zorgt voor optimale gebruikerscontrole zonder dat u externe terminals hoeft aan te
schaffen en te onderhouden.
Vrijgave via internet en mobiel internet
Workflows voor volledig beveiligde documentvrijgave zijn toegankelijk via een webbrowser op een pc in de
buurt van de printer of via een browser op een mobiel apparaat.

Gebruikers kunnen afdruktaken veilig en eenvoudig bij elk afdrukapparaat in het netwerk ophalen
dankzij het grote aantal opties van Equitrac voor beveiligde documentvrijgave: Nuance ID
Controller, Equitrac PageCounter, Equitrac Embedded Clients en vrijgave via internet.

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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