Univerzális nyomtatóillesztő-program
PrintSuperVision

Az OKI távoli felügyeleti és konfigurációs
megoldása
A PrintSuperVision (PSV) böngészőből, közvetlenül a rendszergazda számítógépéről futtatható felülete a
nyomtatókezelés új dimenzióját nyitja meg. Könnyedén megtalálhatja, beállíthatja, felügyelheti és karbantarthatja
nyomtatóit és multifunkciós készülékeit – akár néhány, akár több ezer készülékről is legyen szó, egyetlen helyszínen
vagy vállalatszerte.
A PrintSuperVision segítségével valós időben jelenítheti meg a nyomtatók állapotát, így felügyelheti őket, jelentést
készíthet a felhasználásról, kezelheti és cserélheti a kellékanyagokat, valamint úgy konfigurálhatja a szoftvert,
hogy tökéletesen illeszkedjen felügyeleti igényeihez. A szoftverrel továbbá követhetők a kinyomtatott oldalak és a
másolatok, így visszavezethetők részlegekig és felhasználókig. A PSV két eltérő változatban érhető el, hogy minden
informatikai követelménynek megfeleljen.

Főbb jellemzők
l

Proaktívan kezelheti és felügyelheti hálózatra kötött OKI nyomtatóit és multifunkciós készülékeit, valamint a

legtöbb konkurens cég kompatibilis termékét

l

Nyomtatási költségek felügyelete

l

Karbantartási naplók megtekintése

l

A tonerszintek és a fényhengerek állapotának becslése a pontosabb tervezés érdekében

l

Egyszerű beállítás és nyomtatók közötti Beállítás-átvitel

l

Általános böngészőkből megtekinthető eszközállapot

l

Felhasználói hozzáférési jogok létrehozása és kezelése

l

Felhasználási jelentések megtekintése XML és Excel® formátumokban; adatok exportálása szöveges és CSV

formátumokba

l

Jelentések ütemezése és automatikus e-mailek létrehozása

l

Online kellékrendelés és papír alapú megrendelések előállítása

www.okihu.hu/smartsolutions

PrintSuperVision
Állapotadatok egy pillantásra

Megbízható működés, minimális szerviz

A PrintSuperVision segítségével egyetlen
átfogó képernyőn tekintheti át a készülékek
beállításait és lehetőségeit, többek között
az egyszerűen értelmezhető, színkódolt
kellékanyag-szinteket és a működési
állapotot – valós időben megjelenítve.

A PrintSuperVision kellékanyag használati
jelentése megbecsli a kellékanyagok
„csereidőpontjait”, segítve ezzel a rendelések
megtervezését. E-mailes értesítéseket küldd, ha
kellékanyagok szükségesek. Néhány kattintással
leadhatja rendelését online, az Ön által
választott weboldalon keresztül.

Print SuperVision Professional – Print SuperVision Enterprise
Felderíti az OKI és a nem OKI készülékeket
Készülékcsoportosítás/alaprajzok/térképek
Konfigurálható riasztások
Kezelési jelentések ütemezése és e-mail címre küldése
Biztonságos kommunikáció HTTPS-en/SSL-en keresztül
Alkalmazásbiztonság jelszavas védelmen keresztül
USB-n csatlakozó OKI készülékek felügyelete és kezelése
Szinkronizáció az SQL ingyenes változataival
Szinkronizáció az SQL Enterprise változataival
Szinkronizáció az Active Directory-val
OKI eszközök távoli konfigurációja
Nyomtatott oldalakra vonatkozó jelentések eszközönként
Nyomtatott oldalakra vonatkozó jelentések felhasználónként
Felhasználó által megadott oldalköltségek a továbbszámlázás érdekében
Havi nyomtatási kvóták
Firmware távoli frissítése
Felhasználó által megadott jellemzők
Adatok lekérése más PSV kiszolgálókról

Az eszközök helye bármikor
meghatározható
Az eszközök megkeresésének és
azonosításának megkönnyítése érdekében
a PrintSuperVision lehetővé teszi
alaprajzok és irodatérképek importálását,
továbbá nyomtatókat szimbolizáló
interaktív ikonok elhelyezését.
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Műszaki adatok
Rendszerkövetelmények

Támogatott böngészők

Windows 8, Windows 7, Vista , XP (32/64 bites),
Win Server 2003, 2008/R2 2012
Szabad lemezterület: 1 GB
Memória: 1 GB RAM (Javasolt: 2 GB)
®

®

®

IE 6.0 vagy újabb; Firefox™ 1.5 vagy újabb;
Netscape® 8.0 vagy újabb; Chrome® 2.4 vagy
újabb; Safari® 5.1 vagy újabb

További információk a PrintSuperVisionről:
www.okihu.hu/smartsolutions
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SQL 2005, 2008 R2, 2012 Express és Server
változatok támogatva
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