Intelligent afdrukken
Bij bedrijven volgen veranderingen elkaar in hoog tempo op en het is daarom een hele
uitdaging om afdrukoplossingen te implementeren. Dat komt omdat gebruikers geen
belemmeringen willen ervaren wanneer ze iets afdrukken. 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 al helemaal
niet bij ze op om te controleren of een printer online staat en klaar is voor gebruik.
Afdrukken met één klik op de knop, dat is wat ze willen.
U wilt aan die verwachting voldoen, maar u vindt het ook belangrijk dat IT-personeel
minder wordt belast en dat de budgetten worden ontzien. En dat is precies waarom het
bij Equitrac gaat. Afdrukken altijd en overal mogelijk maken en tegelijk de kosten en
beveiliging onder controle houden. Gebruikers gemak en keuzevrijheid bieden en
tegelijk bewust maken van financiële aspecten en impact op het milieu om
verantwoordelijk afdrukken te stimuleren. En een einde maken aan de afhankelijkheid
van afdrukservers, printerstuurprogramma's en een ingewikkeld opgebouwd printerpark,
waardoor het nogal wat problemen met zich meebrengt om te voldoen aan steeds
wisselende afdrukvereisten.

Afdrukkosten verlagen
Bij controle, gemak en keuzevrijheid draait het in feite maar om één ding: besparingen.





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

I-Queue, de intelligente afdrukwachtrij
Omdat Equitrac uiterst flexibel is, kunt u een afdrukoplossing implementeren waarmee
uw bedrijf het beste wordt ondersteund.
Afdrukservers vormen nogal eens een belemmering bij het aanpassen aan
veranderingen, vooral als u te maken heeft met meerdere kantoren, mobiele werkers,
een heterogeen printerpark en overbelast IT-personeel. Dit leidt tot overbekende
problemen zoals selectie van de juiste printer, onderhoud van printerstuurprogramma's,
omgaan met uiteenlopende hardware en het volgen van gebruikers op diverse locaties.
I-Queue™, onderdeel van de Equitrac-software voor afdrukbeheer, maakt een einde
aan deze belemmeringen. Uw bedrijf is niet meer afhankelijk van afdrukservers,
printerstuurprogramma's en afdrukwachtrijen, en daarmee behoren ingewikkelde
vraagstukken op het gebied van IT en ontevredenheid bij gebruikers tot het verleden.
Verder leidt de afname van het aantal afdrukservers en van het netwerkverkeer tot een
aanzienlijke daling van de kosten. Met I-Queue is “afdrukken met één klik op de knop”
mogelijk.
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.

Ondersteuning van Nuance
Het is onze missie om technologie te ontsluiten zodat u zonder moeite en op een natuurlijke
manier uw werk kunt doen en beschikt over alles wat u nodig heeft. Of het nu gaat om mobiele
telefoons, auto's of kantoorapparatuur, Nuance stelt alles in het werk om een nieuwe invulling te
geven aan de relatie tussen mens en technologie.

Vraag vandaag nog om meer informatie
Afdrukken met controle, gemak en keuzevrijheid is gunstig voor de tevredenheid onder
gebruikers, de productiviteit bij IT-medewerkers en de resultaten van uw bedrijf.
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
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