Vergelijkingstabel

Functie

Omschrijving

Pull printen

Printopdracht na identificatie op elke aangesloten printer afdrukken

SecurePrint+

Pull print Light

Printopdracht na identificatie op gekozen printer afdrukken

Opslag op server

Printopdracht wordt op server opgeslagen tot deze op een printer wordt vrijgegeven

Opslag op printer

Printopdracht wordt op printer opgeslagen tot deze wordt vrijgegeven

Gebruikersbeheer op server

Het beheren van gebruikers en gekoppelde functies vindt plaats op een centrale server

Gebruikersbeheer op printer

Het beheren van gebruikers en gekoppelde functies vindt plaats op printer

Printkosten rapportage

Tracking en rapportage software om kosten te besparen

Rapportage functie

Actueel inzicht en controle over het printerpark.

Print quota

Toewijzen en beperken van aantal afdrukken per gebruiker of groep.

Periodieke e-mail rapportages

Rapportages kunnen automatisch op vaste tijden worden uitgevoerd.

Database integratie

Gebruikers creëren en koppelen via Active Directory en databases.

Mac en Linux ondersteuning

Installatie op Windowsoftware met ondersteuning voor Mac en Linux.

Web based administratie

Gegevensopslag op beveiligde server met toegang voor beheerders.

Web interface eindgebruiker

Eindgebruikers kunnen hun printgeschiedenis op de server bekijken.

Scripting

Een beheerder kan scripts maken en uitvoeren.

Brother Solution Interface (BSI)

BSI biedt opties voor betere beveiliging, meer productiviteit en kostenbesparing.

Mail2Print

Eenvoudig documenten printen vanaf mobiele apparaten.

Secure function lock

Functies per gebruiker uitgeschakelen of beperken.

ScanDirect

Direct scannen vanaf apparaat naar eigen e-mailadres via NFC ID-kaart of PIN-code

CostControl

SecurePro

Documenten
eenvoudig beveiligen
met SecurePrint+

Beheer uw kosten
met PrintSmart
CostControl

Optimale beveiliging
en pull printing met
PrintSmart SecurePro

Met SecurePrint+ biedt Brother een eenvoudige wijze
om documenten te beveiligen. De printopdracht wordt
pas geprint als de geautoriseerde gebruiker deze
vrijgeeft d.m.v. een NFC ID-kaart of PIN-code. Deze
functie is beschikbaar op een aantal geselecteerde
modellen en ideaal voor bedrijven of organisaties die
werken met privacy- of bedrijfsgevoelige gegevens.

PrintSmart CostControl biedt via rapportages
volledig inzicht in welke medewerker wat voor
type documenten afdrukt. Het geeft u verder
de mogelijkheid om print quota in te stellen en
functies per gebruiker te limiteren of uit te sluiten.
Hierdoor kunnen de kosten worden verlaagd en
de printers aanzienlijk efficiënter worden ingezet.
CostControl is te gebruiken in combinatie met alle
kleurenlasermodellen.

PrintSmart SecurePro biedt dezelfde functionaliteiten
als CostControl plus extra functies om documenten
met privacygevoelige informatie binnen uw bedrijf te
beveiligen. Printopdrachten worden op de SecurePro
server opgeslagen en via een NFC ID-kaart of
PIN-code kunnen documenten d.m.v. pull printing
door geautoriseerde gebruikers worden vrijgegeven
op elke gewenste printer. SecurePro is te gebruiken in
combinatie met alle kleurenlasermodellen.

+
Ga voor meer info naar : www.brother.nl/printsmart

