PageScope
My Print Manager
Categoria

Output
Management

Características
– Gestão unificada do centro de impressão
– Políticas e regras de impressão
– Processamento de trabalhos baseado em
produtos
– Gestão da fila de impressão

O MÓDULO AVANÇADO
PARA A IMPRESSÃO FOLLOW-ME
CENTRALMENTE GERIDA
PageScope My Print Manager fornece uma funcionalidade versátil a volta de impressão pessoal segura em ambientes
de impressão gerida.
Nos atuais ambientes corporativos, a impressão follow-me responde às exigências importantes da conveniência e segurança
de utilizador. A funcionalidade não apenas permite a impressão confidencial onde quer que seja, também unifica as filas de
impressão corporativas e – ao evitar a impressão desperdiçada que nunca será levantada – ajuda a reduzir os volumes de
impressão e melhora a eficiência de custos.
Disponível como módulo do PageScope Enterprise Suite, o
My Print Manager também pode ser usado como aplicação
de servidor de impressão stand-alone que permite a
impressão segura sem autenticação pelo driver e oferece a
escolha de imprimir todos os trabalhos após autenticação
ou selecionar os trabalhos de forma individual.
PageScope My Print Manager faz parte do PageScope
Enterprise Suite, que fornece uma aproximação abrangente
mas modular à configuração, controlo e gestão de autorização de utilizador e acesso a funções, a configuração de

equipamentos de entrada e de saída, bem como o controlo
de custos.
Ao oferecer a impressão follow-me através de gestão eficiente da fila de impressão, PageScope My Print Manager
fornece uma total mobilidade e flexibilidade de impressão,
permitindo a impressão para qualquer equipamento suportado. Pelo facto que os documentos possam ser impressos
apenas por autenticação, A aplicação melhora a segurança
de produção e elimina erros de impressão, ambas as quais
aumentam a produtividade e eficiência de custos.
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PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS
Gestão da fila de impressão
– Gestão centralizada das filas de impressão e configurações:
Após a configuração inicial, o servidor My Print Manager
fornece cada utilizador com uma fila de impressão pessoal e
central para a libertação de impressão segura. Cada utilizador
pode escolher o seu método de impressão preferido, ou
imprimir todos os trabalhos após autenticação (também
conhecido como “ID & Print”) ou selecionar trabalhos individuais da fila, incluindo a opção de marcar trabalhos específicos
como “favoritos”.
– Libertação de impressão segura: Os trabalhos de impressão
apenas são libertados pelo proprietário após autenticação pelo
dono do trabalho no equipamento – por código PIN, cartão,
credenciais de utilizador, ou autenticação biométrica. A autenticação de utilizador ajuda a evitar impressão desnecessária
bem como deixar impressões confidenciais abandonadas nos
tabuleiros de saída, onde possam facilmente cair nas mãos
erradas.
– Imprimir onde quer que seja: Uma elevada mobilidade
de impressão é garantida pela libertação de impressões a
pedido por utilizadores em qualquer equipamento conetado.
Isto proporciona aos utilizadores uma elevada flexibilidade
de impressão e oferece alternativas de impressão caso um
equipamento esteja ocupado.
– Servidores de impressão distribuídos: O suporte de uma
infra-estrutura de servidor de impressão distribuída permite
aos administradores equilibrar a carga total de impressão da
empresa e possibilita sempre um elevado desempenho.
– Gestão de armazenamento: My Print Manager oferece a
opção de automaticamente eliminar os trabalhos na fila de
impressão segura após um certo período de tempo. Esta
configuração também permite a atribuição de uma certa quota
de impressão (por número de trabalhos ou tamanho de ficheiro)
a utilizadores individuais e grupos, garantindo que os trabalhos
armazenados ficam guardados na aplicação central.
– Trabalhos favoritos: Qualquer documento susceptível de ser
reimpresso pode ser marcado como um “trabalho favorito”, que
faz com que o ficheiro fica na fila para reimpressões futuras
sem a necessidade de voltar para a aplicação no PC.
– Acesso por web aos trabalhos de impressão armazenados:
Os utilizadores podem aceder aos seus trabalhos de impressão
através da interface web e alterar configurações como entendido.
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WORKFLOW
FROTA EQUIPAMENTOS
ACTIVE DIRECTORY

AUTHENTICATION MANAGER
–
–
–
–

Gestão de utilizadores & funções
Gestão de acesso
Base de dados de cartões central
Sincronização com AD

– Importação/sincronização de
utilizadores com AD
– Criar e atribuir funções de utiliza- Admin
dor/ direitos de acesso

ACCOUNT MANAGER
NET CARE
DEVICE MANAGER
–
–
–
–

Monitorização & gestão da frota
Configuração do equipamento
Centralização & aplicação
Notificações automáticas de
estado

– Recolha central de contadores
– Relatórios de produção detalhados
– Gestão de orçamentos e de quota

MY PRINT MANAGER
– Libertação de impressão segura
– Gestão de filas
– Gestão de armazenamento de
impressão

– Criar relatórios de impressão
– Gerir orçamentos de impressão

Admin

– Impressão segura
Utilizadores

– Resumo fila de impressão
– Gerir quotas de armazenamento

Admin

MY PANEL MANAGER
– Configurações pessoais do
painel
– Livro de endereços pessoal
– Scan-para-Home/Scan-paraMe

Outras
impressoras

– Personalização do painel
Utilizadores

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
REQUISITOS DE SISTEMA

Memória
Espaço em disco
CPU
.NET Framework

Windows XP Professional SP3 ou superior (32)
Windows XP Professional SP2 ou superior (64)
Windows Server 2003, Standard/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2003 R2, Standard/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32/64)
Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2008 Standard/Enterprise sem
Hyper-V SP2 (32/64)
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (32/64)
Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 (32)
Windows 8 Professional/Enterprise (32/64)
Windows Server 2012 Standard (32)
3 GB ou superior
500 MB ou superior (para instalação inicial)
Intel Core 2 Duo E8600 3.33 GHz ou superior
Microsoft .NET Framework 2.0 SP2
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft .NET Framework 4.0 ou superior

Internet information
services
Database server

Microsoft Internet Information Services 5.0 ou superior

Microsoft SQL Server 2005 Express/Standard/Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 Express/Standard/Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express/Standard/Enterprise
Microsoft SQL Server 2012 Express/Standard/Enterprise
Idiomas suportados
Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Espanhol, Holandês,
interface util./admin
Dinamarquês, Checo, Polaco, Sueco, Norueguês, Sueco,
Finlandês
MFPs suportados
Impressão pull integrada: Equipamentos bizhub da Konica
Minolta bizhub com OpenAPI 3.x
Impressão pull com terminal externo: Em MFPs/impressoras
sem OpenAPI e em equipamentos de outras marcas
			
O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
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Sistemas operativos

