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PREDSTAVITEV

Tiskanje naj ustvarja dobiček!

Brother - tiskanje z odgovornostjo
..Brezplačna optimizacija tiskanja zmanjšuje stroške le-tega..

Ne pozabite še: z uporabo IP-filtra povečujete svojo varnost, pregled,
zmanjšujete stroške uporabe ter podaljšujete življenjsko dobo tiskalnika. Zato tiskalnike s to funkcijo priporočamo univerzam, knjižnicam, arhivom ...
Secure Function Lock 2 omogoča prihranek denarja in vzpodbuja odgovorno ravnanje pri tiskanju, varovanje okolja ter manj administracije.

IP Filter

V podjetju Brother proizvajajo tiskalnike za različne segmente uporabnikov:
»dom in domača pisarna« ter »majhna in srednje velika podjetja«. Z oznako
HL označujejo tiskalnike brez dodatnih funkcij, z DCP oznako večfunkcijske
tiskalnike brez faksa in z MFC večfunkcijske tiskalnike s faksom. S sloganom
“At your side” - “Vedno na strani uporabnikov” - zagotavljajo vsem svojim
uporabnikom največjo vrednost za njihov ČAS in DENAR. Nekatere funkcije
pri določenih modelih omogočajo enostaven vstop v svet optimizacije
tiskanja in zmanjševanja stroškov, kar je danes še posebej pomembno. Tega
se pri Brotherju zelo dobro zavedajo, zato naj velja: tiskanje naj ustvarja
dobiček in naj ne bo samo strošek - tiskajte z odgovornostjo!
Brother za optimizacijo tiskanja in zmanjševanje stroškov nudi možnost
brezplačne uporabe:
• IP-filtra kot najosnovnejše funkcije, ki omogoča določenemu IP-naslovu prepoved tiskanja na določenem tiskalniku.
• Secure Function Lock funkcije, ki omogoča natančno določitev
možnosti, ki jih lahko določen uporabnik uporablja (optično branje in/
ali kopiranje in/ali pošiljanje faksov). Novi funkciji Secure Function Lock
2 je dodana še omejitev tiskanja preko računalnika v povezavi s količino
tiskanja ter imenski zapis zgodovine tiskanja za vsakega uporabnika.
• Job Logging-a: v primeru, ko potrebujete zelo natančne podatke o tem
koliko in kaj vaši zaposleni tiskajo, se odločite za tiskalnik s to funkcijo, ki
že pomeni začetek Print managementa doma ali v vaši pisarni. Omogoča
popolno identifikacijo imena uporabnika, imena in tipa dokumenta,
števila izpisanih strani ter datuma in časa izpisanega dokumenta.
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Job Logging

Funkcija Job Logging omogoča res natančen pregled nad tiskanjem,
zmanjševanje stroškov že v najmanj zahtevnih okoljih in služi kot izvrstna
dopolnitev kateremukoli programu za optimizacijo izpisa, saj:
• omogoča prikaz in kontrolo stroškov izpisa,
• omogoča uporabo in ugotavljanje navad tiskanja na nivoju vsakega
posameznika,
• lahko na podlagi pridobljenih podatkov optimiziramo tiskanje doma in
v podjetju ter spremenimo pravila za tiskanje (npr. v delovnem okolju
ne tiskamo stvari za domačo uporabo; ne pretiravamo s tiskanjem
barvnih strani, ko to ni zahtevano ipd.),
• ima tiskanje z odgovornostjo pozitiven vpliv na okolje, v katerem živimo.
Brother je vedno na strani uporabnika, torej »At your side«, in to kar s preprosto uporabo in nastavitvami, za katere ne potrebujete dodatnih znanj
in denarja. Osnovno znanje o računalnikih in omrežju bo dovolj, da tiskalnik enostavno umestite v vašo organizacijo ali ga uporabljate doma. Naj
torej res obvelja: tiskajte z odgovornostjo! Seveda z Brotherjem.
(P.R.)
Model tiskalnika

IP-Filter

Secure
Function Lock

Job Logging

HL-2150N, HL-2150W







MFC-7440N, MFC-7840W







HL-5350DN, HL-5350DNLT



 SSF2*



MFC-8370DN, MCF-8380DN



 SSF2*



DCP-8085DN, MFC-880DN



 SSF2*



HL-3070CW, MFC-9320CW



 SSF2



HL-4050CDN



 SSF*



MFC-9440CN, MFC-9840CDW



 SSF*



*SSF – Secure function Lock, SSF2 – Secure function Lock 2
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