»

PREDSTAVITEV

Brotherjeve poslovne rešitve

So vaši stroški tiskanja (pre)visoki?
..Izbrati brizgalno ali lasersko napravo? Kako najceneje upravljati in nadzorovati tiskanje zaposlenih?..

Japonski specialist za tiskanje in upravljanje dokumentov Brother je konec preteklega leta predstavil novo serijo brizgalnih (Inkjet) naprav Smart
3.0 s skupnim imenovalcem nizke cene izpisa in
revolucionarnim tiskanjem A3 na napravah, ki niso večje od konkurenčnih naprav A4.
Leto nazaj smo bili priča predstavitvi Brotherjevih
brizgalnih naprav A4 za domačo rabo z imenom
Ink Benefit, ki se je na trgu izjemno dobro prijela,
kar potrjujejo številni zadovoljni uporabniki. Namen serije je Brotherjeva predstavitev prihodnje
usmeritve brizgalnih naprav, ki jih odlikujejo
izjemno nizka cena tiska, brezžična povezava in
enostavna uporaba. V napravo so vstavljene:
črna kartuša za kar 2.400 izpisov in tri barvne
kartuše za 1.300 izpisov z maloprodajno ceno 10–
11 evrov z vključenim DDV-jem.

črno-belih in 20 barvnih strani na minuto, se
vprašamo, zakaj bi sploh še kupili velike, drage
barvne laserske fotokopirne naprave.
Za zelo obremenjena poslovna okolja ponuja

Za zahtevnejše uporabnike pa je šel Brother zdaj
še korak naprej z novo brizgalno poslovno serijo
Smart 3.0: trije modeli za domače in manjše
pisarne in trije profesionalni modeli za bolj
zahtevne uporabnike s še vedno dovolj nizko
ceno naprave. Celotna serija omogoča oboje
stransko tiskanje A4, tiskanje do A3, optično
branje in kopiranje A4, brezžično povezavo, velike kartuše ter neposredno brezžično tiskanje z
mobilnih naprav in optično branje na vaše mobilne naprave (iOS, Android, Windows). Trije profesionalni modeli imajo poleg naštetega še
razširljiv pladenj za papir do A3, z zmogljivostjo
250–600 listov. Najzmogljivejši model MFCJ5720DW za dobrih 260 evrov brez DDV-ja
ponuja tudi obojestransko optično branje v enem prehodu. Če k temu dodamo še visoko
hitrost, primerljivo laserski kakovosti, to je 22

Brother rešitve v obliki visokozmogljivih laserskih naprav A4, s hitrostmi 40 strani na minuto,
dodatnimi pladnji za papir, pri najzmogljivejših
napravah pa celo z vgrajenimi čitalniki kartic
(NFC). Za poslovno leto 2015 pri Brotherju že napovedujejo prenovo laserskih naprav, s hitrostmi do 50 strani na minuto in z več modeli, ki bodo imeli vgrajene čitalnike kartic serijsko.
Prav čitalniki kartic, v povezavi z Brotherjevo
brezplačno programsko opremo za nadzor delovanja naprav BR-Admin in daleč najugodnejšo
celostno programsko rešitvijo b-guard, postavljajo japonski Brother na zemljevid upravljanih
rešitev tiskanja (MPS – Managed Print Services).
Se sprašujete, zakaj?
Rešitev se skriva v številnih podprtih funkcijah,
kot so varno tiskanje (Secure Print), tiskanje s
priklicem (Pull Print – na napravo iz tiskalniškega
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strežnika »potegnete« le tista opravila, ki jih
želite), z možnostjo Follow me, kjer čakajoče
datoteke iz strežnika lahko natisnete na različnih
napravah, ki so v istem omrežju (kjer ni radovednih oči, je prosta ali pa le najbližja). Vodstvu podjetja in oddelku IT je s tem omogočen nadzor
nad oddelki in zaposlenimi, koliko tiskajo in celo,
kaj tiskajo. Če, na primer, določenim zaposlenim
ne dovolijo barvnega tiskanja, jim to z nekaj kliki
onemogočijo, s tem da zaposlenim ne blokirajo
oziroma pobrišejo tiskalniškega opravila,
temveč se preprosto natisne črno-belo.

Oglejte si Brotherjeve rešitve v trgovinah po Sloveniji in pri specializiranih partnerjih, ki jih najdete na www.brother.si. 
(P. R.)
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