Beágyazott „Print &
Copy Control” megoldás

Print & Copy Control (PCC)
A Ricoh vadonatúj Print & Copy Control (PCC)
funkciója lehetővé teszi a felhasználói
eszközhozzáférés szabályozását, a másolási
és nyomtatási információk nyomon követését,
az indokolatlan felhasználás megszüntetését
és a felhasználói mobilitás fokozását.
Az Equitrac Office™ és az Equitrac Express™
csomagok részeként működő szoftver a Ricoh
egyes dokumentumkészítő rendszereinek
merevlemezébe ágyazható. Beépített
jellegénél fogva telepítése és használata is
rendkívül egyszerű.

Egyszerű hitelesítés
A PCC-vel egyszerűen lehet szabályozni az
eszközök felhasználói hozzáférését. A megoldás
képes együttműködni a szervezet meglévő
hitelesítési rendszereivel (Active Directory, LDAP
vagy Equitrac Office™/Equitrac Express™
felhasználói adatbázis) a felhasználó hitelesítési
információinak ellenőrzése során. A felhasználó
a PIN-kódot vagy hálózati felhasználói azonosítót/
jelszót közvetlenül az MFP kijelzőjén megadva
indíthatja el a feladatot. Opcionálisan kártyával
is azonosíthatja magát: ilyenkor végig kell húznia
kártyáját a leolvasóegységben, vagy fel kell mutatnia
azt az egység előtt. Támogatott kártyatípusok:
MIFARE®, LEGIC®, (iClass és 125 KHz-es) HID© Prox
és mágneskártyák.

Dokumentumelszámolás
A hitelesítés után a felhasználó elkezdheti a
másolást, vagy kiválaszthatja a biztonságos
nyomatok listájáról a nyomtatni kívánt feladato(ka)t.

••••••••••••••••••••

••••••••••••

A felhasználói eszközhozzáférés integrált szabályozása
PIN-kódos felhasználói bejelentkezés, hálózati felhasználói
azonosító/jelszó, vagy kártya lehúzása az olvasóban/felmutatása
az olvasó előtt.

A végrehajtást követően a rendszer elküldi a
műveletet az Equitrac Office™ vagy Equitrac Express™
szerverre központi elszámolás és jelentéskészítés
céljából. E jelentéseknek köszönhetően egyszerűen
fel lehet ismerni a szervezetnél a költségek
és a hulladékmennyiség csökkentésére és az
eszközhasználat optimalizálására alkalmas lehetőségeket. Az Equitrac Office™/Equitrac Express™
kliensszámlázási modulja segítségével a PCC
a költségek projektekhez történő allokálását is
megkönnyíti. A másolási feladatok elindításakor
a felhasználó számlázási kódot rendelhet
a művelethez. Megadhatja, hogy a feladat
kiszámlázható vagy nem kiszámlázható felhasználói
tranzakciónak számít. Az Equitrac Office™/
Equitrac Express™ adatbázis a megadott
számlázási kód alatt menti el ezeket a műveleteket,
így a szervezet könnyen behajthatja vagy projekthez
rendelheti a dokumentumkészítés költségeit.

Dokumentumbiztonság
A PCC biztonságos személyi nyomtatóvá alakítja
a Ricoh MFP-it, így soha nem kell attól tartani,
hogy illetéktelen kezekbe jutnak a kényes adatok.
A nyomtatási feladat szokás szerint a kompatibilis
Ricoh MFP-k közös hálózati nyomtatási sorába
kerül. Amikor a felhasználó megadja PIN-kódját,
hálózati felhasználói azonosítóját/jelszavát vagy
lehúzza azonosítókártyáját a kiválasztott eszköznél,
a PCC megjeleníti az összes jóváhagyásra váró
feladatot. A PCC a nyomtatási kódot kérő
opcionális Equitrac Office™/Equitrac Express™
munkaállomás-szoftverekkel is használható. Amikor
a felhasználó ezt a kódot használja azonosítóként
a kívánt MFP-nél, csak a megadott kódhoz rendelt
nyomtatási feladatok jelennek meg a kijelzőn.

Print & Copy Control (PCC)
Főbb jellemzők
Felhasználói felület

Follow-You™ nyomtatás
Az Equitrac Follow-You™ nyomtatási technológiájának köszönhetően a felhasználó szabadon
mozoghat a nyomtatószerverek, emeletek,
épületek és helyszínek között – kikerülve a foglalt
vagy üzemképtelen eszközöket. Bármikor és
bárhol begyűjtheti kinyomtatott anyagait. Ha egy
nyomtatási feladatot nem hívnak le a rendszerből,
az automatikusan törlődik a nyomtatószerverről,
így a kényes vagy drága anyagok soha nem
hevernek gazdátlanul a kimeneti tálcában és
nem végzik a szemeteskosárban.

További költségelőny
A Print & Copy Control (PCC) modul mentesíti
a felhasználót a külső hardverek telepítésének,
konfigurálásának és szervizelésének feladatától –
és a többféle másológép-csatlakozókábel
használatától. Ha egyszerű és gazdaságos módszert
keres a nyomtatás/másolás felügyeletéhez, telepítse
a Ricoh PCC modulját és az Equitrac Office™ vagy
Equitrac Express™ csomagot!

• Az Aficio™ MFP kezelőpaneljével integrálva
• Többnyelvű végfelhasználói képernyők (angol, francia, olasz, német,
spanyol, holland, dán, norvég, finn, svéd, lengyel, portugál, cseh, magyar)

Felhasználói hitelesítés
• Csak elsődleges PIN-kód
• Elsődleges és másodlagos PIN-kód
• Hálózati felhasználói azonosító és jelszó
• Equitrac kártyaolvasóval kompatibilis azonosítókártyák
(MIFARE®, LEGIC®, iClass és 125 kHz-es HID© Prox és mágneskártyák)

Főbb erősségek
• A másolás felügyelete és nyomon követése
• Follow You™ biztonságos nyomtatáskövető technológia
• A kliens-számlázás támogatása
• Dokumentumkioldó kódok támogatása
• A felhasználói egyenleg megtekintése
• Összegzés a munkafázis végén (költség és oldalszám)

Főbb előnyök
• Nagyobb dokumentumbiztonság
• Sokféle hitelesítési mechanizmus
• Megnövelt felhasználói mobilitás
• A pazarlás megelőzése, illetve csökkentése
• Az informatikai követelmények mérséklése
• Alacsonyabb TCO
Ha a további részletekről, rendszerkövetelményekről és a kompatibilis
multifunkciós termékek és firmware verziók elérhetőségéről kíván érdeklődni,
kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!

Kliens-számlázás
A másolási feladathoz számlázási kódot lehet megadni

A Ricoh fontosnak tartja a Föld értékes
természeti erőforrásainak megőrzését.

Dokumentumbiztonság
Egy vagy több feladat is kiválasztható nyomtatásra

A szövegben szereplő márka- és/vagy
terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok
védjegyei.
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A termék külső megjelenése és műszaki
adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. A termék színe a valóságban
eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.
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