A operar em mais de 50.000 instituições em todo o mundo,
Papercut é fácil de instalar e simples de utilizar!

Impressão de documentos
de forma segura

Monitorização e controlo
dos consumos de cópia e impressão

Eliminação de desperdícios
de impressão e cópia

PaperCut é a solução líder de mercado na monitorização, atribuição de quota, análise de informação de impressão e uso de internet. Reconhecido internacionalmente pela combinação de funcionalidades e facilidade de
utilização, PaperCut está atualmente a monitorizar mais de 50.000 organizações espalhadas em mais de 100
países em todo o mundo.
PaperCut é um sistema de acompanhamento e monitorização, impressão por quotas, débito de custos a utilizadores, desenhado com o sentido de promover o uso responsável dos recursos de rede (impressoras, fotocopiadoras e tráfego de internet). É uma solução multiplataforma que pode ser executada em sistemas operativos
Windows, Linux, Apple Mac, e Novell, tendo sido desenhada especificamente para cumprir as necessidades das
empresas, escolas, universidades e outras organizações.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
Redução de custos de impressão
Atribuição de quotas de impressão por departamento, centros de
custo e utilizadores com contas partilhadas
Relatórios de uso por departamento, dispositivo ou impacto ambiental
para qualquer plataforma ou dispositivo
Compatível com Windows, Mac, Linux, Novell ou multi-plataforma.
CONHEÇA O MODELO QUE SE ADAPTA ÀS SUAS NECESSIDADES.
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Quem imprime o quê

Veja quantas páginas estão a ser impressas por quem, o quê e quando.

Altere certos hábitos

Incentive a utilização da opção duplex e desincentive a impressão de emails.

Estimule uma utilização amiga do ambiente

Atribua quotas e orçamentos específicos por utilizador, departamento ou grupo.

Aumente a segurança dos documentos

Identifique a origem ou conteúdo do arquivo através da utilização de assinaturas digitais e marcas-de-água.

Simplifique a forma como imprime

Disfrute da impressão BYOD (Bring Your Own Device) utilizando impressão via web, iOS, Google Cloud Print e Email.

Verifique toda a atividade na sua instituição

Solução baseada no modelo PaperCut NG com adição de cópia, scan e fax.

Find-Me Printing

Envie os seus documentos para uma fila de impressão única e recolha-os no dispositivo que mais lhe convier.

Libertação de impressão segura

Retenha a impressão de documentos confidenciais até se aproximar do dipositivo para os recolher.

Proteja os seus equipamentos multifuncionais

Acabe com a utilização sem aprovação introduzindo validação de acesso ao dispositivo através de cartão ou login.

Administração central, gestão fácil

Obtenha total visibilidade da atividade do dispositivo em qualquer lugar utilizando ferramentas de administração web.

Instalação PaperCut
Monitorização
Políticas de impressão
€

Atribuição de quotas
Redução do impacto ambiental
Introdução de BYOD
Controlo de equipamentos
Otimização via
relatórios de uso

Economize papel e recursos, visando o melhor para o ambiente.
Irá encontrar inúmeras possibilidades de controlar as suas impressões.

Retorno de
investimento

