
Papercut ile

TÜKETİMİ AZALTIN, BASKILARI TAKİP 
EDİN & TASARRUF EDİN.



PaperCut MF – SysAdmin’ lerin En Sevdiği Yazılım

MFP Gömülü Yazılım ve Donanım 
entegrasyonu Yazdırma, Fotokopi, Tarama ve 
Faks özelliklerine kullanarak PaperCut MF ile 
güç katın.



Yazdırmanın Daha Akıllı Yolu

Yazdırmanın Daha Akıllı Yolları Var.

PaperCut cihazlarınızı karmaşıklık yaratmadan yönetmenizi sağlar

Yazdırma Maliyetlerinizi Azaltın

Kullanımı Raporlayın

Her Platformda, Her Cihazda

Maliyetleri departmana, maliyet merkezine ve 
Ortak Hesaplarla kullanıcılara atayın

Kullanıcı, cihaz, grup ve çevresel raporlar alın

Windows, Mac, Linux ve Novell de çalıştırın. 
PaperCut tüm platformları aynı anda destekler



Yazdırmada Tasarrufun Rotası

Maliyet Tasarrufu için Ne Yapılmalı?PaperCut Kurun

Sessizce İzleyin

Kuralları Uygulayın

Kota Uygulayın

Kullanıcıya Çevresel Etkileri Gösterin

Mobil Yazdırmayı Önerin

MFP’ leri izleyin
Raporlar ile Dengeleyin

Tasarruf Edin

Yatırım Geri Dönüşünü 
Hesapla

Kağıttan tasarrufu yapın, bütçenizi ve aynı 
zamanda çevreyi koruyun. PaperCut kurun, 
sonrasında göreceksiniz ki tasarrufun ve 
denetimin kolay bir çok yolu var.



Kullanışlı, Faydalı ve Verimli

Tüm markalar için entegrasyon/yazılım desteği

Merkez ile bağlantı olmazsa sorun olmuyor

Tek lisans ile her özelliği kullanın

Makineleri tam kontrol altına alın



Tüm Platformlarda Tek Çözüm



Yazdırma Kuralları ve Politikaları

Yazdırma kuralları oluşturun PaperCut Client ile tam kontrol sağlayın

"Stajyerin 2000 sayfa doküman yazdırdığını 
biliyor muydunuz?"

Tasarruf ve güvenliği, kullanıcıların iş akışlarını engellemeden ve 
zorlama olmadan akıllı kurallarla denetleyin.

Ön tanımlı filtrelerle basit sorunları ortadan kaldırın, çift yönlü, 
siyah/beyaz yazdırmaya teşvik edecek gelişmiş basit kodlamalar 
oluşturun



Tüm Makine Üreticilerini Destekler

Her MFP ve Yazıcı üreticisi için bir çözüm var. PaperCut bunu çok iyi yapıyor.



MFP Gömülü Yazılım Olanakları

MFP’ lerin tam denetim altına alınması güvenlik açısından çok
önemlidir. Ayrıca toplam maliyetlerin tam dağıtımına önemli
katkı sağlar. PaperCut Personel Kartı, Kimlik Numarası ve
Kullanıcı Adı/Şifre ile MFP üstündeki tüm kullanımı güvenlik
ve denetim altına alır



Temel Özellikleri

Tüm baskılama raporlanıyor

MFP ler artık güvenlik altında Merkezi Yönet, Kolay Yönet

Doküman sizi takip etsin Güvenli yazdırmaya sahip olun



Çok Lokasyon için Çevrim Dışı Desteği

İstanbul Merkez Ofis İzmir OfisAnkara Ofis

İstanbul Merkez Ofis ile şubeler arasında bağlantı sorunu oluşursa Site Sunucusu devreye 
giriyor ve sorun çalışma devam ediyor.



Mobil Yazdırma Olanakları

Apple iOS Cihazlar – iPad, 
iPhone, iPod

Epostadan Yazdırma - Tam bir
çapraz platform KCG çözümü

Windows 8 Telefon, Surface 
Tablet and RT cihazları

Android Telefonlar, Tabletler 
ve Chrome OS çalıştıran 
cihazlar



İşinizi Kolaylaştıran Kullanıcı Araçları

Kullanıcı Araçları

"Kullanıcıların kolaylıkla ve 
sorumlulukla yazdırmalarını nasıl 

sağlarım?"

Yazdırmanın çevresel etkisini kullanıcılarla paylaşarak daha 
sorumlu davranmaya teşvik edin.  Gösterge Ekranı, Canlı 
Karolar ve Çevresel Widget ile kullanım davranışlarını 
şekillendirebilirsiniz. 

Yazdırma kurallarını ve maliyetlerini kullanıcıların görebileceği 
şekle getirin

Kullanıcıların web tarayıcısı ve mobil cihazlarından 
yazdırmalarını ve bunu güvenli bir şekilde var olan kullanıcı 
adı/şifre, mobil telefon veya personel kartı ile yapmalarını 
sağlayın.



PaperCut ile Hızlı Kurulum Sorunsuz Çalışma
İnanılmaz hızlı kurulum ve devreye alma

" Günün geri kalanında ne 
yapacağım?"

- Kullanıcıların ve grupların otomatik
senkronizasyonu ile kolay ve esnek kurulum. (Örn.
Aktif Dizin ve LDAP)- Tüm işletim sistemleri için ve sınırsız sunucu için -
tek lisans her şeyi kapsıyor. Ayrıca lisansınıza
istediğiniz kadar çok amaçlı makine ekleyebilirsiniz.

- Yazdırma sunucusu olan veya olmayan ortamlarda
ve birden fazla lokasyona sahip sistem barındırması
yapılabilmektedir. PaperCut her iki durumunda
olduğu ortamlar için esnek çözümler sunar.
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