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كنترل ،نظارت و سهميه بندي پرينت در شبکه
صرفهجويی در منابع مصرفی (كاغذ  ،تونر و غيره)
استخراج آمار دقيق پرينت كاربران
نصب ،مديريت و نگهداري بسيار آسان
داراي كنسول تحت وب براي كاربران و مديران
مشاهده پرينتهاي انجام شده توسط مدير شبکه
قابليت يکپارچگی با اكتيودايركتوري و اعمال سياستهاي سهميه-
بندي بر اساس كاربر و گروه
اعالم وضعيت منابع مصرفی
اعالم تاريخچه استفاده از منابع مصرفی
مديريت كامل و متمركز كاربران و تمامی پرينترهاي شبکه
ايجاد گزارشهاي مختلف ،فيلترهاي پيشرفته ،گراف مصرفو ...
امکان توليد كارتهاي اعتباري جهت فروش به كاربران
امکان خريد اعتبار از طريق كارتهاي عضو شتاب توسط كاربران

معرفي:

كنترل ميزان مصرف كاغذ عالوه بر صرفه جويی مالی در هر سازمان ،فعاليتی اجتماعی نيز محسوب میشود كه از فوايد آن همه مردم جهان
بهرهمند میشوند Printwatch .يکی از قدرتمندترين و با سابقهترين محصوالت مديريت و نظارت پرينت است .اين نرمافزار قابليتهاي بسياري
از جمله اعمال سياستهاي سهميهبندي بر اساس كاربر ،پرينتر و گروه را در اختيار مدير شبکه قرار میدهد .ويژگیهاي بسيار ويژه نرمافزار
 Printwatchباعث شده كه بسياري از سازمانها از اين نرمافزار استفاده نمايند و اين ويژگیها  Printwatchرا به ابزار مناسبی براي مديران
شبکه تبديل نموده است.

ویژگيها و مزایا
 جلوگيري از اتالف كاغذ و تونر









پيگيري و حسابرسی كار هاي چاپ شده بر روي
يک سرور چاپ ،چاپگر به ا شتراک گذا شته شده
و چاپگر شبکه
پيش بينی زمان تعويض تونر و منابع مصررررفی و
اطالع رسانی از طريق ايميل
ممنوعيت يا توقف چاپ بر اسررراس هزينه ،رنگ،
دوبلکس ،تعداد صفحات و كلمات كليدي
ذخيره كار هاي چاپ شرررده به صرررورت  PDFو
مشاهده آن توسط مدير
تنظيم سررهميه چاپ بر اسرراس چاپگر ،كاربران،
گروه هاي كاربران و يا سرور چاپ
پشتيبانی از تمامی چاپگرهاي شبکه و تجهيزات
 MFPمرسوم
امکان خريد اعتبار از طريق كارتهاي ع ضو شتاب
و يا كارتهاي اعتباري توليد شده توسط نرم افزار

 PrintWatchآمار دقيق از فعاليت پرينترها و كاربران را فراهم می كند .تعداد صفحات هر فايل و تعداد
سري پرينت شده از آن فايل و محتواي فايل توسط مدير قابل مشاهده است.
در محيطهاي آموزش و دانشگاهی ،بر اساس سياست مجموعه ،يک اعتبار اوليه در ماه يا ترم به
دانشجويان اختصاص داده می شود .در صورت نياز ،دانشجويان می توانند نسبت به خريد اعتبار از طريق
تهيه كارت اعتباري و يا خريد آن به صورت آنالين با استفاده از كارتهاي عضو شتاب اقدام كنند.
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تنظيم هزينه پرينت بر اساس پرينتر و اندازه كاغذ

تنظيم سهميه پرينت براي محدود كردن

گزارش كارهاي چاپ كاربران

اعالم وضعيت مواد مصرفی(تونر ،جوهر و )...از طريق ايميل

ايجاد گزارشهاي متنوع از طريق كنسول وب
مشاهده كارهاي چاپ شده قبلی كاربران
آلتينا -نماینده انحصاری  PrintWatchدر ایران

درباره  Printwatch :با بيش از  ۱۶سال سابقه يکی از نرم افزارهاي پيشزفته
براي مديريت ،نظارت و سهميه بندي چاپ در شبکه هاي سازمانی میباشد.
تمامی پرينترهاي موجود در شبکه تحت نظارت  Printwatchدرآمده و
كارهاي چاپی كاربران حسابرسی می شود.



www.altina.ir

