Wiele prac wykonywanych codziennie w

Elementy systemu Documaster

przedsiębiorstwie wiąże się nierozerwalnie z

 Documaster Printaudit pozwala na

produkcją dokumentów. Brak kontroli oraz

szybką analizę obecnego systemu druku w

nieprawidłowe zarządzanie dokumentami

celu jego optymalizacji bez ponoszenia

powoduje wzrost kosztów, które mogą narazić
firmę na poważne straty. W takiej sytuacji

wysokich kosztów.
 Documaster Multiaudit monitoruje

niezbędne jest rzetelne narzędzie, które

wszystkie zadania drukowania dokumen-

pozwoli na sprawną organizację dokumenta-

tów, dzięki czemu jest możliwa pełna kon-

mi. Dzięki systemowi Documaster można

trola nad kosztami oraz poufnością infor-

obniżyć koszty oraz w pełni kontrolować

macji.

proces produkcji dokumentów. Poprzez stałe
monitorowanie wydruków i kopii generowa-

 Documaster Terminal ogranicza dostęp
do urządzeń, monitoruje wykonywane ko-

nych w przedsiębiorstwie, Documaster udo-

pie oraz zapewnia pełną poufność infor-

stępnia menedżerom na bieżąco szczegóło-

macji.

wych danych, takich jak koszty druku czy

 Documaster Reports dostarcza mene-

miejsca ich powstawania. Prowadzi to do

dżerom zwięzłe raporty o kosztach, aktyw-

zmniejszenia nakładów średnio o kilkadziesiąt

ności pracowników oraz przetwarzanych

procent. Informacje gromadzone przez oprogramowanie pozwalają na dokładną analizę

przez nich informacjach.
 Documaster Service monitoruje wszystkie

systemu drukowania i kopiowania oraz pre-

sieciowe urządzenia drukujące, zbiera o

zentację wyników w postaci raportów.

nich informacje oraz wysyła powiadomienia i ostrzeżenia.

Funkcje systemu Documaster

Documaster Printaudit

 zbiera informacje o każdym wydruku,

Jeśli zależy Ci na szybkiej analizie systemu

użytkowniku i urządzeniu
 funkcjonuje niezależnie od producenta
urządzenia, od typu urządzenia (drukarka,

to Documaster Printaudit jest do tego celu
najlepszym narzędziem! Program udostępnia

MFP) oraz rodzaju podłączenia (sieć, USB,

raport, w którym są podane nakłady wydru-

LPT i inne)

kowanych dokumentów w założonym okresie

 posiada własną/zewnętrzną bazę danych

czasu. Błyskawiczna instalacja i brak jakiej-

 dostarcza zwięzłe raporty i umożliwia

kolwiek konfiguracji sprawiają, że uzyskanie

analizy

Zmiana ilości dokumentów drukowanych i kopiowa-

drukowania dokumentów oraz jego kosztów,

wiarygodnych danych do analizy jest niezwy-

 ogranicza dostęp do urządzeń

kle tanie i nie zabiera czasu. System monito-

 rozlicza koszty wg miejsc ich powstawania

ruje wszystkie typy drukarek niezależnie od

 umożliwia poufne drukowanie

nych w Europie powodująca wzrost kosztów [miliardy
stron].

audyt – redukcja kosztów – optymalizacja

ich producenta oraz sposobu podłączenia –
lokalne i sieciowe.

Documaster Multiaudit

Documaster Terminal

Documaster Service

Ciągła kontrola kosztów drukowania sprawia,

Informacje są bezcenne dla ich właścicieli.

Documaster Service pomaga zredukować

że organizacje są w stanie zaoszczędzić

Dlatego wprowadzenie Documaster Terminal

koszty obsługi i administracji urządzeniami.

nawet 50% na wydatkach ponoszonych na

do każdej organizacji staje się priorytetem.

System monitoruje wszystkie sieciowe urzą-

drukarki, tonery, papier itp. Documaster

System łączący w sobie oprogramowanie

dzenia drukujące i zbiera informacje o wyko-

Multiaudit zbiera informacje o każdym wydru-

oraz sprzętowy terminal podłączony do

nanych nakładach, stanach tonera, papieru

ku, użytkowniku i koszcie, przypisując je w

urządzenia drukującego lub kopiującego,

itp. Następnie przesyła te dane do menedże-

odpowiednie miejsce struktury organizacyjnej

zapewnia użytkownikom pełną poufność

rów, administratorów lub partnera serwisowe-

oraz do odpowiedniego urządzenia. Użytkow-

drukowanych dokumentów. Identyfikacja

go, informując o koniecznych przeglądach i

nicy świadomi kontroli eliminują wydruki

następuje za pomocą poufnego numeru PIN

konserwacjach urządzeń, stanach liczników.

błędne, zbędne i prywatne, a do druku wybie-

lub dowolnej karty identyfikacyjnej (magne-

Documaster Service umożliwia planowanie

rają odpowiednie ekonomicznie urządzenia.

tycznej, zbliżeniowej, chipowej itp.).

zakupów materiałów eksploatacyjnych.

W razie potrzeby można dodatkowo ograni-

Terminal umożliwia także odebranie wydruku

czyć koszty ustawiając limity dla poszczegól-

z dowolnej drukarki podłączonej do systemu

Korzyści z zastosowania systemu:

nych użytkowników.

(follow-me printing), pozwala na ograniczenie

 obniżenie kosztów drukowania i kopiowa-

Menedżerowie, mając wgląd w nazwy doku-

dostępu do urządzeń określonym użytkowni-

mentów oraz informacje o rodzaju aplikacji, z

kom, na monitorowanie ilości wykonywanych

 rozliczenie kosztów wg miejsc powstania,

której pochodzą (np. MS Word, strona WWW,

kopii oraz na zarządzanie kolejką własnych

 zwiększenie poufność informacji,

dokument PDF itp.), mogą dodatkowo kontro-

prac na serwerze druku.

 audyt infrastruktury IT i jej optymalizacja.

lować poufność informacji oraz aktywność
swoich podwładnych w ciągu pracy. Funkcja

Documaster Reports

rozliczania kosztów na projekty i centra

Wszystkie zebrane informacje byłyby bezuży-

kosztów pozwala dokładnie kontrolować

teczne bez możliwości ich analizy i przejrzy-

rentowność każdego zadania i klienta.

stej prezentacji w formie tekstowych lub

Zaawansowana konsola administracyjna

graficznych zestawień. Moduł Documaster

pozwala użytkownikom Documaster Multiau-

Reports pozwala na dostęp do gotowych

dit na określanie praw dostępu do poszcze-

raportów o systemie drukowania dokumen-

gólnych informacji udostępnianych przez

tów, a także umożliwia tworzenie własnych

system, na zarządzanie kontami użytkowni-

zestawień za pomocą intuicyjnego kreatora.

ków i przypisywanie ich do struktury organi-

Funkcja jest dostępna tylko dla wybranych

zacyjnej, a także na zarządzanie urządze-

menedżerów, a dostęp do różnych typów

niami w drzewie ich lokalizacji. Administrator

danych może być dodatkowo ograniczony dla

systemu nie ma dostępu do danych personal-

wybranych użytkowników.

nych i poufnych, a jedynie do funkcji niezbęd-

Documaster Reports może tworzyć raporty

nych do zarządzania.

także na podstawie innych zewnętrznych

Moduł Multiaudit jest podstawą, którą można

danych, stając się uniwersalnym narzędziem

rozbudowywać o kolejne moduły, np. Docu-

analitycznym. Uzyskane zestawienia można

master Terminal lub Reports.

zachować w dowolnej formie, np. jako plik
PDF, CSV, MS Excel lub XML.
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