Software PrintAnyWay
O PrintAnyWay é a solução mais simples, flexível e completa para Gestão de
impressão. Com o PrintAnyWay pode gerir quem imprime, quando e como,
controlando custos e garantindo sempre a segurança dos seus documentos.
De fácil instalação e totalmente configurável à realidade de cada
organização. Quem se preocupa com o seu negócio escolhe
PrintAnyWay.

Solução
Integrada De
Autenticação
A gestão da autenticação e do acesso às Impressoras
Multifuncionais fazem parte da solução base PrintAnyWay. A
autenticação segura nos equipamentos pode ser efetuada por
PIN, via MS Active Directory ou ainda por cartões RFID
compatíveis. Esta solução permite gerir e sincronizar
automaticamente utilizadores do MS Active Directory.

Tecnologia
de Impressão
F ollowUser
O FollowUser, permite a libertação segura de
impressões na MFP selecionada pelo
utilizador. Desta forma a Organização
garante a confidencialidade dos documentos,
produtividade dos seus funcionários e ainda
redução de custos.

P ortal de Internet
PrintAnyWay
Portal web para consulta dos registos de impressão
(em tabelas e gráficos estatísticos), alteração da senha
ou ainda para envio de pedidos de suporte. Perfil para
Utilizador e Administrador do sistema de impressão.
Este portal é completamente responsivo, ajustando-se
a qualquer écran, incluindo Tablets e Smartphones.

Funcionalidades Avançadas

Aplicação Inovadora,
Distribuida e em Rede

GESTÃO DE CUSTOS

Contabilização total de Impressões, Cópias, Faxes e Digitalizações.
Informação detalhada da atividade por utilizador, departamento, centro de
custo, impressora, trabalho, nome, cor, formato papel, frente e verso e do
custo papel.
G E S T Ã O D E Q U O TA S

Definição de Quotas de impressão preto-branco, cores e valor de impressão.
As Quotas podem ser parametrizadas para reiniciarem no início de cada
período (por exemplo inicio de cada mês).
R E L AT Ó R I O S

Dezenas de relatórios disponíveis e programáveis. Envios automáticos por
email para Administradores, diretores de departamento e utilizadores.

Coloque os nossos serviços à prova,
contacte-nos hoje.

Somos uma empresa que está constantemente a
investigar novas tecnologias e aplicá-las quando e
onde elas fazem sentido. Dedicação total,
entusiasmo e compromisso ajuda a transformar e
dinamizar a forma como as organizações trabalham. Em
resumo, se procura um parceiro que se preocupa com o seu
negócio escolha PrintAnyWay.
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