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PREDSTAVITEV

Upravljanje dokumentov

Pametno upravljanje dokumentov
..Napredne programske rešitve in najnovejša brizgalna tehnologija izpisa omogočajo integracijo vseh funkcij za upravljanje dokumentov,
kar poskrbi za res pametno delo z dokumenti..

Epson Print Admin (EPA) je rešitev, ki majhnim in
srednje velikim kot tudi velikim podjetjem omogoča izboljšanje področja tiskanja. Zagotovo ste
večkrat prišli do osrednjega tiskalnika in na njem
našli že izpisane dokumente (ki so tam ostali pozabljeni in so jih lahko prebrali tudi drugi uporabniki tiskalnika). Drugi primer ima opraviti z
dokumenti zaupne narave, ki jih ne sme videti
nihče drug kot naslovnik. Tretji primer ima
opravka z omejevanjem stroškov skupnih virov
in preprečevanjem tiskanja „kuharskih nasvetov
za lastne potrebe”. Z uporabo rešitve EPA se
vam odpirajo različne možnosti, s katerimi preprečite vse zgoraj navedene scenarije. Po zaslugi intuitivnega vmesnika je uporaba rešitve
enostavna, podpira tudi upravljanje na daljavo
in je združljiva z obstoječo tiskalniško infrastrukturo ter napravami.

Brezplačna licenca za dve napravi
Stranke lahko rešitev preizkusijo brezplačno, saj
je na voljo brezplačna licenca za do dve napravi.
Naprodaj so sicer licence za eno, pet, 20 ali 50
naprav. Print Admin podjetjem omogoča, da izkoristijo prednosti Epsonove tehnologije v poslovnih brizgalnih tiskalnikih in zmanjšajo količino odpadkov, porabo energije in izpuste CO2.
Avtentikacija uporabnikov skrbi za zaščito pred
rabo s strani nepooblaščenih oseb, zato tiskanje,
skeniranje in kopiranje dokumentov poteka varno. Po opravljeni avtentikaciji uporabnika se mu
tudi prilagodi uporabniški vmesnik na napravah, ki to funkcijo podpirajo. Rešitev omogoča
tudi enostavno upravljanje s proračunom, saj
omogoča spremljanje stroškov tiskanja po stroškovnih mestih in uvedbo tiskalniških kvot ali
kod za tiskanje.

Poslovni brizgalni tiskalniki zamenjujejo
zastarele laserske tiskalnike

Epsonove programske rešitve za upravljanje dokumentov odlično dopolnjujejo novi poslovni
brizgalni tiskalniki, ki so na dobri poti, da zamenjajo zastarele laserske tiskalnike. Z rešitvijo Epson Print Admin so združljivi vsi tiskalniki in večopravilne naprave iz družin WorkForce Pro (s
tehnologijo RIPS - Replaceable Ink Pack System)
in WorkForce Enterprise.
Velja omeniti, da so vsi navedeni tiskalniki združljivi tudi s programskimi rešitvami neodvisnih
proizvajalcev, npr. PaperCut, zato lahko podjetja
nove Epsonove poslovne brizgalne tiskalnike
brez težav integrirajo v obstoječe pisarniško in
programsko okolje.

Zanesljiva in učinkovita
digitalizacija dokumentov

Document Capture je preprosta rešitev za zajem in shrambo papirnih in elektronskih dokumentov z enim samim klikom. Ta programska
rešitev izboljšuje produktivnost in učinkovitost
tako v malih podjetjih kot korporacijah z več sto
zaposlenimi. Zaposlenih ni treba dodatno usposabljati, saj rešitev Document Capture premore
intuitiven vmesnik, ki ga uporabniki hitro osvojijo. Rešitev podpira vse bolj pogoste oblike datotek, vključno z JPEG in PDF.
Document Capture je mogoče uporabiti z več
Epsonovimi napravami, npr. večopravilnimi napravami in skenerji, in tako doseči še višjo učinkovitost. Epsonove rešitve obsegajo skenerje za čeke, majhne in prenosne optične bralnike, grafične
skenerje, kot tudi izredno zmogljivo in hitro družino skenerjev formata A3, ki so opremljeni s samodejnim podajalnikom. Omenjene rešitve so ideal-

ne za pretvorbo različnih medijev in velikih serij
dokumentov v elektronsko obliko.
Epson Connect za tiskanje in skeniranje na poti
Epsonova storitev mobilnega in oblačnega tiskanja omogoča brezžično tiskanje in skeniranje s
pametnimi telefoni in tablicami doma, v pisarni
in na poti. Rešitev podpira delo z oblačnimi storitvami, kot so Box, DropBox, EverNote, Google
Drive in Microsoft OneDrive. To pomeni, da lahko
uporabnik natisne dokumente od koder koli, jih
skenira iz bližnje Epsonove večopravilne naprave,
nato pa pošlje po e-pošti ali pa deli datoteke v
omrežju. Epson Connect mobilno napravo spremeni v zmogljivo orodje za produktivnost. Epson
nudi programabilne vmesnike (API), zato lahko
partnerska podjetja enostavneje dodajo Epsonove izdelke v svoja okolja in rešitve.
(P. R.)
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