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Oversigt over PaperCut funktionalitet
Secure Printing:
Watermarking
Print archiving
Find-Me printing
Easy Printing:
Mobility Print
Web Print
Email to Print
Google Cloud Print
Direct Print
Responsible Printing:
Scheduled reporting
Print scripting
Device scripting
Klient Billing
Sheets saved:
Via hold/release
Via admin policy
At the device

Scanning and Capture:
Integrated Scanning
Scan to Folder
Scan to email
Scanning devices
OCR (Cloud or On primise)
Scan to Cloud Storage:
One Drive for Business
Goggle Drive
GSuite
Drop Box
Box
Sharepoint
Evernote
pCloud
Admin Add On’s
Enhanced Print deploy
OCR On premise
Payment gateways
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Beskrivelse af funktioner i Papercut
Total kontrol over Print, kopiering, scanning og fax
PapirCut MF fjerner unødvendig udskrivning, understøtter miljøforbedringer og skaber muligheder for at fordele
omkostningerne for brug af print-funktionerne.
PapirCut MF inkluderer embedded software, der kører på MFP’en / kopimaskinen så du har mulighed for overvågning,
kontrol og en sikker måde at hente print direkte fra displayet på enheden. PaperCut MF er velegnet til installation i ITmiljøer i alle størrelser med en producent-uafhængig teknologi og understøttelse af de fleste producenter på markedet.
PaperCut er installeret i over 50.000 installationer verden over og oversat til 20 sprog

Intuitivt & Enkelt at anvende
PapirCut MF betragtes som en af de enkleste og entuitive systemer, nem at installere, implementere og administrere.
Systemadministratoren har fuld adgang til administration og konfiguration via et intuitivt webinterface, der håndterer:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

User Directory Integration (f.eks. Active Directory, og andre) og automatisk oprettelse af brugerkonti
Sikker udskrivning og FollowPrint kaldet find-me-udskrivning
Administrator dashboard med real-time opdateringer
Print Arkiv: review indhold visuelt
Mulighed for kost beregning til brugeren og afdeling
Muligheder for øget bevidsthed med pop op-meddelelser
SiteServere til Enterprise installation
Mobile printserver

Webbaseret Admininstration
PaperCut MF har et web-baseret management interface, der giver mulighed for en
central administration, men med tilgængelighed fra en netværks enhed med en
browser. Administratoren har fuld adgang til administration af brugere eller
maskiner. Web-teknologi gør, at det ikke kræver installation af ekstra software. Et
centralt element er "Dashboard" med et konsolideret overblik over det samlede
print miljø i realtid med oplysninger om statistik, miljøbelastning og tendenser,
hvilket giver total kontrol.

Detaljerede Rapporter
PaperCut omfatter over 80 klikbare rapporter, der kan ses online, udskrives eller
eksporteres. Rapporterne få fat på alle områder af detaljerede logfiler over
sideoversigter til rapporter om brugeren, afdeling, udstyr eller miljømæssige aspekter. Administratorer kan oprette
øjeblikkelige rapporter ved hjælp af filtre. Rapporter kan mailes til bestemte brugere på faste tidspunkter. Mere
information kan findes på: www.papercut.com/tour/report/

GDPR
GDPR opstiller forpligtelser for alle organisationer til at tage databeskyttelse alvorligt og beskytte brugernes rettigheder.
Dette ansvar udvides på tværs af spektret af it-systemer, herunder print systemet. PaperCut er forpligtet til at hjælpe vores
kunder med at opfylde deres GDPR forpligtelser og løsningen giver en række specifikke funktioner, der hjælper vores
kunder overholder GDPR
Eksempel på udskrivningspolitik:
PaperCut NG og MF giver en simpel kommando til sletning af alle identificere oplysninger vedrørende en bestemt bruger
fra databasen.
Secure print fra start til slut med PaperCut
Secure Print Release
PaperCuts vandmærke og digital signeture funktion sikre traceability.
Retten til at se egne data med rapport toolet

____________________________________________________________________________________
SelecTec Nordic
SE-187-66 Täby • Mallslingen 12 • Telephone: +46-8-544 304 10
Box 1932, DK-2300 København S • Telephone +45 5151 45260
Web: www.nordicdoc.dk • E-mail: info@nordicdoc.dk • Org.nr: 556520-1166 • VAT No: SE556520116601

PAPERCUT PRINT MANAGEMENT

Find-me eller Follow Print
PaperCut’s Find-Me print-funktion giver brugerne mulighed for at skrive til en
centraliseret virtuel kø. Udskrift-jobbet er sat på pause, og vil blive udskrevet, når
brugeren går til printeren, og henter jobbet.
✓
✓
✓

Forbedret sikkerhed og tilgængelighed.
Reducerer IT-administrator, til at administrere mange drivere og køer
arbejds stationer og bærbare
Find-me print management, har vist sig at reducere unødvendig
udskrivning på op til 20% af kontor-intensive virksomheder.

Sikker Print
Dagens kopimaskiner/multifunktionsmaskiner (MFD) er smarte. De har en touch-skærm, og har også evnen til at køre
programmer via displayet på maskinen.
PaperCut drager fordel af denne teknologi til at skabe ny funktionalitet på hver enhed. En af de vigtigste funktioner er
brugergodkendelse - at tillade autoriserede brugere at bruge enheden. I sin enkleste form, kan vi bruge netværksbrugernavn og password via tastaturet på maskinens display, men som et supplement implementere kontaktløse Tags eller
ID-kort som læses af en kortlæser. Kortnummeret fås fra forskellige kilder, men for det meste det, vil en selv-registrering
ske på displayet på maskinen eller på en computer, tilpasset til det..

Print for besøgende, kontrakt-ansatte og gæster
Mens gæster og midlertidigt kontraktansatte generelt ikke har meget behov for at udskrive, kan det være en hovedpine,
når de gør det. Og hvis du har taget skridt til at sikre dit printmiljø, har du sandsynligvis gjort gæste-prin endnu svære.
Gæster ønsker ikke at spilde tid på at installere software bare for dit miljø. Print-løsningen til eksterne brugere skal være
enkel og enkel at installere.
PaperCut kommer til med de rigtige funktioner designet til at gøre det nemt tilbyde en Guest Print service.

iPad, Mobil og driverløs Web udprint
Indførelsen af iPad, mobile enheder, tablets, netbooks og BYOD har skabt en ny
for print-funktionen.
PaperCut kan hjælpe med at løse disse problemer med iPad og IOS Print support,
Print, e-mail og web-baseret print uden driver, som en del af de grundlæggende
PaperCut.

udfordring
Google
funktion af

Giv brugerne valget og friheden til at udskrive, uanset hvilken enhed der er til rådighed. Mobility Print forenkler
udskriftsprocessen fra bring-your-own-Device (BYOD) og mobile enheder. Ved at følge nogle få enkle trin kan brugere
hurtigt finde og udskrive til printere i netværket uden hjælp fra en tekniker. Det betyder, at SysAdmins får mere tid til at
"lege med infrastruktur" snarere end at beskæftige sig med frustrerede slutbrugere.
Mobil Print er et kerneegenskab ved PaperCut MF. PaperCut opkræver ikke ekstra for denne funktion, og kræver heller
ikke, at du tilmelder dig en cloudservice. Det er alle lokalt hostede og i din kontrol / netværk

Avanceret håndtering af udskriftjobs
Med avanceret scripting værktøj kan man definere og tilpasse regler for brugerens print-job. Du kan få en tydligere
forbindelse mellem print management og print politik. Disse regler kan være effektivt til at reducere unødvendige print,
papir forbrug og ændre brugerens udskrivning adfærd.
Med PaperCut kan:
✓
✓
✓
✓

Automatisk flytte større udskriftsjob til dedikerede højvolume printere
Bemærke at udskrifter af e-mail påvirker miljøet unødigt med en advarsel pop-up print politik
Konverter automatisk til gråtoner og Duplex
Reducere eller fjerne muligheden for farveprint for brugergrupper
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✓
✓

Foreslå billigere muligheder printer til udskrivning
etc

Scan til….
Alle MFP’ere håndtere scanning forskelligt. Så systemadministratorer kan nogle gange finde det svært at tilbyde en simpel
scannings løsning på tværs af deres organisation.
Med PaperCut MF-systemadministratorer kan man tildele scanningsflows til brugere og grupper med PaperCut sædvanlige
nemme implementering. Scan til :
Email
Folder
Cloud – Herunder OneDrive, Box, Google Drive og Dropbox
Med OCR (optisk tegngenkendelse) kan du gøre dine scanninger til tekstsøgbare og redigerbare smarte dokumenter for at
hente information lettere end nogensinde
OCR er i PaperCut MF og drevet af skyen, så du kan bruge den når, hvor som helst – så du behøver ingen tredjeparts apps

Klient Billing
Brugere kan tildele print udgifter til delte konti ved hjælp pop-up klientsoftware. Delte konti er tilgængelige for flere
brugere. I faglige organisationer kan de repræsenterer:
✓ Kunder eller konti
✓ Projekt eller faser
✓ Client / anliggende
✓ Afdeling eller cost center

Arbejdsgangen er som følger:
✓
✓

✓

Administratorer styrer listen over konti
Slutbrugere beregne udskrivningsomkostninger til regnskabet
Rapporter er automatisk tilgængelige, så omkostninger, der skal opkræves tilbage til klienten (faktureret )

Print kø’er og distribution af printerdriver i managed netværk
Det er enkelt at installere printere, hvis du har en udskriftskø på din hjemmecomputer. Men i et managed netværk med
mange brugere, masser af printere og en blanding af operativsystemer og flere lokaliteter, kan ting blive vanskeligt!
Som netværksadministrator er det derfor vigtigt at have de bedste værktøjer til at få den rigtige udskriftskø til den rigtige
person på det rigtige sted, hver gang. Disse printerdistributionsmuligheder gør livet let for både SysAdmins og slutbrugere

Maintenance/Software Update Assurance/Garanti
•

Maintenance er obligatorisk, når man køber software licenser!

Den grundlæggende licens og brugsret tilskrives slutbrugeren. Vedligeholdelse (PUA) er knyttet til en bestemt dato.
Eventuelle yderligere licenser i forbindelse med den grundlæggende aftale, får samme dato.
I Premiun Upgrade Assurense (PUA) indgår retten til at opgradere licensen til den nyeste version.
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