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PREDSTAVITEV

OKI Printing Solutions

Napredne OKI rešitve
..Danes ni pomembno zgolj tiskanje, temveč celoten proces tiskalniških opravil. K aj s tem mislimo? Poglejmo si na primeru OKI
Printing Solutions..

Kdo lahko tiska barvno?
Čeprav smo prepričani, da bo tiskanje v podjetju zmanjšalo skupne stroške tiska (Ki lahko
znašajo tudi do tri odstotke skupnih stroškov
podjetja!), nas vseeno malenkost skrbi barvni
tisk. Velikokrat namreč barven izpis ni potreben,
sploh kadar se pripravljamo na sestanek ali po
nepotrebnem tiskamo e-pošto.
Rešitev je učinkovit pregled, nadzor in omejevanje barvnega tiska. Tej storitvi pri OKI pravijo
Colour Access Policy Manager (CAPM), z njo pa
lahko pregledno določimo pravila barvnega
tiskanja, kot tudi nadziramo le-tega. Tako bodo
npr. dokumenti namenjeni strankam privzeto
natisnjeni barvno, interni dokumenti črnobelo, medtem ko lahko privatne zadeve zaposlenim popolnoma »prepovemo«.

Orodja za upravljanje tiska
Vsaka delovna miza načeloma ne potrebuje svojega tiskalnika, zato je nujno potreben učinkovit nadzor nad tiskalniškimi nalogami in stanjem tiskalnikov v vsakem trenutku s strani vseh. To je mogoče
le v pregledni mreži tiskalnikov in računalnikov,
preko katere lahko vsak zaposleni pregleduje status tiskalniških opravil, preusmerja naloge na druge tiskalnike, preko mreže spreminja nastavitve
tiskalnikov (obojestransko tiskanje) itd.
Administratorjem je na voljo orodje za nadzor tiska,

barve pri barvnem tiskanju, je OKI razvil orodje
Colour Management Utilities, s pomočjo katerega dosežemo profesionalen izpis.
S pomočjo tega široko uporabnega orodja, lahko popravimo barve, upravljamo gama nastavitve, urejamo lastne barvne profile, torej vse,
da bo končni izdelek dobil želeno podobo.

Tiskajmo neposredno iz spleta
s katerim je možno nadzirati in prejemati poročila
slehernega tiskalnika oziroma uporabnika. Čeprav
se sliši srhljivo, lahko na ta način rešimo prenekatero drevo, da o nižjih stroških niti ne govorimo.

Upravljanje stroškov
OKI Printing Solutions je za učinkovit nadzor
stroškov predstavil tudi Print Control aplikacijo, s
pomočjo katere lahko administratorji natančno
sledijo stroškom tiskanja. Aplikacija, ki je precej
enostavna za uporabo, ujame podrobnosti, kot
so število natisnjenih strani, velikosti in vrsto papirja, barvno oz. črno-belo tiskanje itd., s
pomočjo katerih lahko natančno analiziramo pa
tudi projiciramo stroške. Dostop do tiskalniških
opravil lahko tudi omejimo na posameznike ali
skupine ter določimo dnevne limite.

Kakšen bo končni izdelek?
Da bi uporabniki lahko učinkovito uporabljali

S pomočjo orodja WebPrint, je OKI v brskalnik IE
integriral možnost neposrednega tiska in prilagoditve celotne spletne strani na želeno dimenzijo (npr. A4), s čimer bo tiskanje spletnih strani
preprosto in hitro. Natisnemo lahko tako celotno
stran kot tudi izseke strani, glede na potrebo.

OKI zna!
Poleg naštetih upravljavskih orodij se pri OKI-ju
najde še kar nekaj naprednih orodij in
pripomočkov. Omenimo samo kombinacijo
digitalnega peresa Anoto Pen in OKI tehnologije, ki bo prezentacije in upravljanje zapiskov
pohitrila in smiselno arhivirala. Spregledati ne
gre niti številnih predlog, s pomočjo katerih bo
tiskanje »v hiši« še bolj profesionalno, intuitivnega orodja za nameščanje gonilnikov in še
bi lahko naštevali.
Ne samo tiskalniki - celoten proces tiskanja,
torej. OKI zna!
(P.R.)

PODARIMO VAM 3
LETNO GARANCIJO*

do 1066 zn./sec.
Barvne in črnobele
večfunkcijske naprave
OKI MB200/400 MFP
OKI MC100/300/560/860 MFP
OKI C9850 MFP
PRINT COPY SCAN FAX

OKI C100/300/500/600/700/800/9000 črnobeli digitalni tiskalniki
12-36 str./min. v barvah
OKI B2000/400/6000/930
20-40 str./min. č/b
18-50 str./min.
tudi z originalnim
Adobe PostScript 3
format do A3+ in do 1200 mm dolžine

UVOZNIK IN DISTRIBUTER:
MIKRO ING trade d.o.o.
Rojčeva ulica 24, LJUBLJANA

500-2000 linij/min.
na navaden papir

Tel.: 01 544-33-82
E-mail: mikroing@mikroing.si

www.mikroing.si

* 3 letna garancija velja samo za laserske tiskalnike serije B400, B6000,C300, C500, C600, C700, C800, MC300, MC500 in MC800 kupljene od 1. aprila 2010 dalje in pod pogojem, da izdelek registrirate na naši strani 30 dni od nakupa. Brez registracije imate samo običajno 1 letno garancijo.

»

30

Računalniške novice

september 2010

