Akıllı yönetim yazılımı

Yazdır, Kopyala, Tara ve Faksla.
Filonuzu yönetin, Erişim ve baskılarınızı koruyun, Masrafları azaltın, Tarama akışlarını kontrol edin.

Yönetim
! MFP’ler ve yazıcılar
! Aktif Dizin
! Mobil Sistemler
! Uzak sahalar
! OCR işlem akışları
Güvenlik
! Erişim ve izinler
! Güvenlikli yazdırma işlemleri
! Bulunduğun yerden yazdırma
Gespage,
yazıcılarınızı
ve
çok
fonksiyonlu
cihazlarınızı, basit, akıllı ve merkezi bir şekilde
yönetebilir.
Gespage, sunucu fonksiyonlarının dışında, MFP (Çok
Fonksiyonlu Yazıcılar) üzerinde doğrudan çalışan,
yerleşik yazılım terminalleri özelliğine sahiptir. Bu
yazılım, kimlik doğrulama, yazdırma yönetimi
fonksiyonları ile birlikte ekipman ekranından olası
değişiklikleri gerçekleştirebilir.
Gespage, önde
uyumludur.

gelen

birçok

MFP

markasıyla

Optimizasyon
! Sayaçlar ve anormallikler
! Masrafların azaltılması
! Yazdırma politikası
! Kotalar, ödemeler
! Kişiselleştirilmiş raporlar
! İlave ekipmanlar

Çözüm mimarisi

!

Gespage çözümü, bütün Windows ya da
Linux
sunucu
işletme
sistemlerine
uyumludur.

!

Gespage sunucusu, Windows ve Linux
sunucularının bir arada bulunduğu
sunucular dahil olmak üzere, çok sayıda
yazdırma
sunucusunu
izleyebilir
(uzaktan, özerk ve ayrı ağlar dahil).

!

Gespage, ağ bağlantılı yazıcıları ya da
MFP’leri ve lokal yazıcıları (USB) kontrol
eder.

!

Gespage-Remote,
uzak
sahaların
bağımsız bir şekilde çalışmasına ve
verilerin
bir
ana
saha
üzerinde
birleştirilmesine olanak sağlar.

!

Yazılım ve açılır penceresi, bütün
istasyon tipleriyle uyumludur: Windows,
Linux/Unix, MAC ve ince istemciler.

!

Çözüm, erişim hakları dikkate alınarak,
ergonomik ve korumalı bir Web ara
yüzünden yönetilir.

!

Gespage, daha fazla güvenlik için, olay
günlük kayıtları, otomatik silme ve
yedekleme özelliklerine sahiptir. Son
olarak,
Microsoft
high
availability
özelliğiyle de uyumludur.

Yönetim
Aktif Dizin
MFP’ler ve yazıcılar
!
!

!

!
!

!

Yazıcılar ve MFP’ler için erişim ve
yetkilendirme kontrolü.
Kullanıcı kimliklerinin, kullanıcı adı/şifre,
kod, temassız kart ya da akıllı telefonla
tespit
edilmesi
için,
yerleşik
terminallerin kullanımı.
İş özelliklerinin modifikasyonu (SiyahBeyaz, iki taraflı yazdırmalar ya da
kopya sayısı).
Kota ya da ödeme özellikli hesap
yönetimi kurulumu.
İş yönetimi (proje kodu)
OCR tarama akışları yönetimi.

Yerleşik e-Terminaller

Komut dizisi oluşturma yoluyla, %100
ayarlanabilir
LDAP
senkronizasyonu.
Gespage, mimari yapılarına bakılmaksızın,
bütün istemci dizinleriyle uyumluluğu sağlar.
Gespage bundan dolayı, bütün AD/LDAP
formatlarına
uyum
sağlayabilir
ve
faturalandırma için müşteri dosyalarının
gerçek zamanlı bir şekilde dikkate alınması,
şirket organizasyon şemalarının kurtarılması
ya da büyük organizasyonlar için birçok
LDAP’nin paralel kullanımı gibi, kaliteli bir
hizmet sunabilir.

Mobil sistemler
! E-posta gönderimi veya
Android ya da iOS
uygulaması yoluyla, bir
WEB
sayfasından
yazdırma
işlemi
sunumu.
! Yazıcı
sürücüsü
kurulumuna
ihtiyaç
olmadan, herkesin, bağlı
herhangi
bir
ekipmandan, her zaman
erişebileceği servis.
! Metin resimlerinin OCR
işlemi.

Uzak sahalar için Gespage-Remote
Gespage-Remote, uzak sunuculara kurulmaktadır, uzak sahaların bağımsız bir şekilde
çalışmasına ve verilerin bir ana saha üzerinde birleştirilmesine olanak sağlar.
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Merkez Sahada elektrik kesintisi durumunda, uzak sahalar özerk olarak çalışabilir.
Her bir sunucu için (erişim haklarıyla) bir yönetim web ara yüzüne özelleştirilmiş erişim sağlanır.
Verilerin, Merkez sunucu üzerinde birleştirilmesi.
Windows ya da Linux sunucularıyla (farklı tipte sahalar) uyumludur.
Bütün sahaların makine sayaçları izlenebilir.
Ortak bir dizin (AD ya da LDAP) ya da her bir sahanın dizinleriyle senkronizasyon.
Her bir saha için ya da Gespage Merkez ara yüzünden birleşik rapor düzenlemesi.
Bütün sunucular üzerindeki kotaların senkronizasyonu.
Her bir sunucu üzerinde ortak ya da ayrı yazdırma politikası kurulumu.

Güvenlik
Erişim ve izinler
!
!
!
!
!
!

!

Gespage
yönetim
aracına
erişim
kurallarının yönetimi.
Kullanıcı hesaplarının yönetimi.
Yazıcı izleme yönetimi.
İş raporlarının yönetimi.
Sunucu konfigürasyonlarının yönetimi.
Bazı kullanıcılar, raporları görüntüleme
hakkına
sahip
olurken
diğerlerinin
yetkileri
yazıcıları
ayarlamakla
sınırlandırılabilir.
Yazıcı sunucuları ile Gespage sunucusu
arasında şifreli iletişim.

Güvenlikli yazdırma işlemleri
!

!

Gespage,
Cartadis
yönetim
terminalleriyle ileri düzeyde uyumlu
olmanın avantajıyla, kodlar ve temassız
kartlarla
erişim
kontrolüne
olanak
sağlar.
Gespage,
belge
seviyesine
göre
etkinleştirilen yazdırma noktalarıyla,
daha yüksek seviyede belge güvenliği
içermektedir, bu şekilde güvenilirlik,
gizlilik ve güvenlik sağlanır. Gespage
bütün bu üstün özellikleriyle, pazardaki
rakiplerinden açıkça ayrılmaktadır.

Bulunduğun yerden yazdırma
!

!

Print2me:
ağ
üzerinde,
nerede
olursanız
olun,
yazdırma
işlemi
gerçekleştirebilirsiniz.
Global Print2me: sistem yapınızın
herhangi bir ağı üzerinde, nerede
olursanız
olun
yazdırma
işlemi
gerçekleştirebilirsiniz.

Optimizasyon
Sayaçlar ve anormallikler
! Basılı sayfa hacimlerinin dağıtımıyla,
sayaç izleme aracı (Siyah-Beyaz ve
renkli ya da kopyalar ve baskılar).
! “Yazıcı İzleme” fonksiyonuyla, olay
günlük kayıtları (sarf malzemeleri ve
kağıt seviyesi, kağıt sıkışması, oturum
açma hataları, bilinmeyen kartlar, AD
senkronizasyon hataları … gibi arıza
bilgilendirmeleri).
Kişiselleştirilmiş raporlar
! Kullanıcı, departman, iş ve ekipmana
göre, basılı sayfa hacimleri hakkında
ayrıntılı raporlar. Bu raporlar, Pdf olarak
düzenlenebilir ya da Excel üzerinde
dışarı aktarılabilir.
! Görev otomasyonu: raporların posta
yoluyla gönderilmesi, otomatik kredi
ekleme, yapılandırılabilir alarmların epostayla gönderilmesi…

Masrafların azaltılması
! Yazdırılmayan belgeler, yapılandırılabilir
bir sürenin ardından otomatik olarak
silinir.
! “Çevre tasarrufları” raporuyla, tasarruf
edilen karbon hacmi ölçülür.
! Gespage, ölçülebilir tasarruflar elde
etmenizi sağlar. Gaspage’yi seçerek bu
çözümle
elde
edilen
tasarrufları
ölçebilirsiniz; 6 ay içerisinde karlılığını
(ROI-Yatırım Getirisi) göreceksiniz.

Yazdırma politikası
! Önceden tanımlanan kurallar ya da
komut
dosyalarının
tanımlanmasıyla
yapılandırılan
baskı
akışı
yeniden
yönlendirme
kurallarıyla,
istemci
gerekliliklerinin
%100’üyle
başa
çıkabilirsiniz.
! Ayrı
sunucular
ve
hatta
farklı
platformlar arasında
olası yeniden
yönlendirmeler. Windows sunucundan
bir belge, bir Linux sunucusuna yeniden
yönlendirilebilir.
! Android akıllı telefonları ile Apple iOS
için 2 uygulamayla baskı komutları.
! Komut
dosyalarıyla,
özel
yeniden
yönlendirme kurallarının oluşturulması.
Kotalar, ödemeler
! Gespage, kullanıcı kotası, departman
kotası ve iş kotası olmak üzere 3 kotayı
eş zamanlı olarak yönetmek için,
piyasada bulabileceğiniz tek çözümdür.
! Gespage, veri tabanında kayıtlı kullanıcı
hesaplarıyla
ilişkilendirilmiş
“cüzdan
kartlarıyla” çalışmak için, piyasada
bulabileceğiniz tek çözümdür.
! Kullanıcı hesaplarının kredi kartıyla
yeniden yüklenmesi için “Web Ödemesi”
uygulaması (Ingenico ePayment ya da
Paypal ağ geçitleri kullanımı).
İlave ekipmanlar
! Etkin
bir
çözümde,
yazdırma
noktalarının önünde bulunan yönetim
terminalleri kullanılmalıdır. 40 yılı aşkın
deneyim ve geliştirme çalışmalarıyla
CARTADIS, gerekli bilgi birikimine ve
çok sayıda terminale sahiptir.
! Gespage ile çalışan ekipmanlar için
broşürümüze bakabilirsiniz.

