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The experience speaks for itself™

Intelligent afdrukbeheer
voor bedrijven
Equitrac Office® is flexibel: bedrijven kunnen
gebruikers laten afdrukken wat nodig is en wanneer
dat nodig is. Bovendien wordt het beheer van de
afdrukinfrastructuur veel goedkoper en eenvoudiger.
U kunt nu beschikken over de meest intelligente
afdrukmethode: de kosten dalen, afdrukken verloopt
beveiligd en de tevredenheid van gebruikers neemt
toe.
Nu Equitrac Office is uitgerust met I-Queue™, is
volledige controle binnen uw organisatie mogelijk.
De IT wordt minder complex omdat er een einde
komt aan de afhankelijkheid van afdrukservers,
printerstuurprogramma's en een ingewikkeld
printerpark. En elke afgedrukte pagina in een
organisatie wordt beheerd. Wanneer de
afdrukbehoeften van gebruikers wijzigen en de ITinfrastructuur zich ontwikkelt, kunt u met Equitrac
Office eenvoudig op deze veranderingen inspelen
omdat u zelf kunt bepalen hoe afdrukken verloopt:
via afdrukservers, via I-Queue of via een hybride
model. Hierdoor kunt u de afdrukomgeving precies
afstemmen op de specifieke behoeften van de
gebruikers en het bedrijf.

Controle, gemak en keuzevrijheid
Kiest u voor afdrukken via de server of via I-Queue
of voor een combinatie die precies op de behoeften
van uw bedrijf is afgestemd? Equitrac Office biedt de
controle, het gemak en de keuzevrijheid die nodig
zijn voor effectief afdrukbeheer, zeker nu u te maken
heeft met steeds andere gebruikers en een
voortdurend veranderende IT-omgeving:




Controle: verantwoordelijk, beveiligd en
in overeenstemming met de beleidsregels
afdrukken, terwijl de kosten dalen
Gemak: gebruikers kunnen altijd en overal
waar nodig afdrukken, terwijl de belasting
voor de IT-afdeling afneemt
Keuzevrijheid: de infrastructuur sluit aan op
de wensen van de IT-afdeling, en gebruikers
worden gestimuleerd om alleen af te drukken
wat ze nodig hebben

Equitrac Office is uitgerust met talloze functies,
waaronder uitgebreide tracerings- en
rapportageopties, Follow-You Printing®, regels &
routering, beheer van mobiel afdrukken, I-Queue
en opties voor integratie met de programma's en
systemen die voor de bedrijfsvoering worden
gebruikt.

Of u nu werkt via de server of via
I-Queue, met Follow-You Printing
is afdrukken gemakkelijk, beveiligd
en volledig toegankelijk voor
gebruikers op elke locatie.

Belangrijkste functies

Maximaal besparen op afdrukkosten



Eenvoudig beheer van uiteenlopende typen
en merken printers in de organisatie

Equitrac Office helpt uw bedrijf om zo efficiënt
mogelijk af te drukken door op elk gebied
afdrukkosten te besparen.



Afdrukken via de server, via I-Queue of
via een hybride model, heel handig
ondergebracht in één programma voor
afdrukbeheer



Eén overzicht van afdruk-, kopieer- en
scanactiviteiten op alle netwerkapparaten
als hulpmiddel bij het identificeren en
implementeren van besparingsmogelijkheden



Eenvoudig aan te passen aan elke omgeving,
van kleine bedrijven tot grote ondernemingen
met meerdere kantoren en talloze apparaten







Beveiliging en gebruiksgemak op elke printer
in het netwerk dankzij ingesloten
programma's en flexibele opties voor het
beveiligd vrijgeven van documenten
Verantwoordelijk gedrag stimuleren,
bijvoorbeeld door gebruikers afdruktaken
in de beveiligde wachtrij te laten selecteren
of verwijderen en door regels toe te passen
om afdrukkosten te verlagen en verspilling
tegen te gaan
Documenten beveiligen door alle activiteiten
te volgen en documenten in een beveiligde
afdrukwachtrij vast te houden totdat ze
worden vrijgegeven

Directe kosten


Kosten per pagina tot het minimum beperken
en de totale uitvoervolumes terugdringen



Elke printer persoonlijk maken en beveiligen
zodat de behoefte aan desktopprinters
afneemt



Implementatiekosten voor afdrukservers en
printerstuurprogramma's drastisch verlagen



Kosten van IT-helpdesk verlagen omdat
gebruikers geen problemen meer hebben
met de printerselectie en het configureren
van printerstuurprogramma's



LAN- en WAN-netwerkkosten verlagen

Indirecte kosten


De productiviteit van gebruikers verhogen
door afdrukken altijd en overal mogelijk te
maken



De integratie met de bestaande ITinfrastructuur versnellen en vereenvoudigen



Gebruikers bij elke afdrukopdracht
stimuleren de verstandigste keuze te maken

Voordelen van Equitrac Office

1

2

3

4

Hybride
afdrukbeheer

Volledige
doorbelasting

Geen overbodige
afdrukken meer

Elke printer
persoonlijk maken

Afdrukservers, I-Queue
of een hybride model
gebruiken met volledige
controle

Alle afdruktaken tot in detail
Gebruikers bij elke
bijhouden en tot de laatste afdrukopdracht stimuleren
cent doorbelasten
de verstandigste keuze
te maken
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Ervoor zorgen dat elk
afdrukapparaat beveiligd
en eenvoudig te
bedienen is

