O PrintSpy é uma solução gerencial que

NÃO DEIXE O

permite extrair informações e verificar como o

DESPERDÍCIO

recurso de impressão está sendo utilizado, ou

COM

até mesmo aplicar restrições orçamentárias a

IMPRESSÃO...

usuários e grupos.

Políticas de impressão
Use o PrintSpy® para aplicar políticas de impressão na sua empresa:

Educar
Utilize técnicas para monitorar e rastrear a impressão identificando desperdício
e excessos na utilização.

Controlar
Determine uma quota de impressão, restrinja impressão colorida e obrigue uso
de duplex.

Responsabilizar
Distribua a impressão em centros de custos desenvolvendo responsabilidades.

Preservar
Exponha o impacto econômico-ambiental com um popup a cada impressão.
Identifique reduções de CO2e por uso de duplex.

Racionalizar
Acompanhe os contadores físicos e identifique o hardware das impressoras,
cadastre suprimentos e acompanhe o rendimento em páginas. Planeje o
investimento!

Estudos independentes indicam que o simples
gerenciamento pode representar uma redução

...REDUZIR SEU

média de 30% nos custos de impressão. Políticas
restritivas podem ser aplicadas a ambientes mais

POTENCIAL

críticos, e garantem que o custo de impressão

PARA CRESCER.

será compatível com o orçamento préestabelecido
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Comparativo das edições
Recurso

Lite Pro Corp

Saber o que os usuários estão imprimindo

x

x

x

Aplicar quotas de impressão

x

x

Restringir impressão colorida e obrigar duplex

x

x

Distribuir a impressão em centros de custo (departamentos, projetos, clientes, etc)

x

Consultar relatórios na intranet através de um navegador da web

x

Visualizar o documento impresso4

x

Emitir aviso automático a cada impressão

x

Contabilizar cópias em multi-funcionais2

x

Inserir marca d'água automática no rodapé do documento

6

x

Receber automaticamente relatórios por e-mail

x

Pedir usuário e/ou senha no ato da impressão7

x

Pedir o centro de custo no ato da impressão

7

x

Confirmar a impressão com uma mensagem econômico-ambiental7

x

Liberar a impressão só quando estiver próximo da impressora ou através de um
operador3

x

Alimentar trocas de insumo e obter o custo página das impressoras

x

Obter dados de redução de C02 e árvores preservadas
Estornar automaticamente impressões canceladas no equipamento

x
x

5

x

Acompanhar o contador físico e identificar o hardware das impressoras5

x

Obter o faturamento integrado para contratos de outsourcing

x

Suporte a ambiente sem servidor de impressão (impressão descentralizada)

x

Integrar dados de múltiplos servidores de impressão

x

Utilizar banco de dados corporativo
1. Os componentes suportados variam de acordo com a versão do software e a licença de uso.
2. Em modelos suportados
3. Licenciado à parte
4. Para impressoras EMF, PS, PCL e XPS
5. Para impressoras de rede com suporte a SNMP
6. Para impressoras PCL6
7. Requer licenciamento de 'Popup para informar dados no ato da impressão'

x

x

