
 

 
 

 
 

Nadzor  
nad računi, obračunom in zaračunavanjem posameznih kopij, tiskanjem, skeniranjem in 
faksiranjem – na enostaven način  

Upravljanje fotokopirnih strojev, tiskalnikov in uporabnikov preko sodobnega spletnega vmesnika  

Poročanje 
o uporabi in stroških glede na stran ali glede na uporabnika, o uporabi stroškovnih 
centrov,  naprav in o delovanju le-teh   

Dostop s prijavo, s kodo uporabniškega računa ali z ID kartico za dostop  

Uveljavljanje odgovorna uporaba s pomočjo uporabnih pravil, omejitev in zvočnih signalov (obvestil) 

Zaščita zaupnih dokumentov in objav – kjerkoli s funkcijo tiskanja Find me  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaperCut deluje tako, da uvaža uporabnike iz vašega spletnega 
imenika, samodejno odkriva čakalne vrste posameznih tiskalnikov in 
začne s takojšnjim sledenjem le-teh. Čarovniki za namestitev vam 
pomagajo določiti pravice za dostop uporabnikov, stroške in kvote za 
strani. PaperCut prestreže in zajame uporabo tiskanja na ravni 
tiskalniškega strežnika. Program obračunava število kopij, skeniranih 
strani in faksnih sporočil za posamezno napravo s pomočjo vgrajene 
programske opreme ali strojne opreme / terminala,  odvisno od modela 
in zahtevane funkcije. Uporabo običajno spremlja ali obračunava 
uporabnik, oddelek za vodenje računov in naprava sama. 

 
 

Rešitev PaperCut-MF 
Rešitev PaperCut predstavlja povsem nov način na področju razvoja edinstvene in 
inovativne programske opreme, ki je cenovno ugodna, preprosta za namestitev in 
enostavna za upravljanje. To priznano rešitev uporablja več kot 30.000 organizacij v 
60 državah, prevedena pa je v več kot 20 jezikov. PaperCut je hitro rastoči svetovni 
uspeh. 
 
PaperCut-MF omogoča šolam, visokim šolam, knjižnicam in podjetjem vseh velikosti, 
sledenje in nadzor nad njihovimi opravili kopiranja, tiskanja, skeniranja in faksiranja, s 
pomočjo naše vgrajene programske opreme. Na podlagi številnih funkcij in z našim 
12-mesečnim premijskim zagotovilom za nadgradnjo in posodobitve, vam 
zagotavljamo, da boste z namestitvijo programske opreme PaperCut danes, 
privarčevali tudi v prihodnosti.     

V poslovnem okolju se PaperCut pogosto uporablja za sledenje 
dogajanja v ozadju, za poročanje in za izvajanje politike tiskanja, 
vključno s prisilnim obojestranskim tiskanjem, usmerjanjem opravil 
in aktivacijo varnega tiskanja. V izobraževanju okolju so študentom 
običajno na voljo določene kvote ali računi za bremenitev, ki jih 
samostojno upravljajo. Opravila kopiranja in tiskanja se nato 
pokrivajo iz teh sredstev. Zaposleni običajno zaračunavajo 
posamezna opravila na račune v skupni rabi, ki jih uporabljajo 
oddelki ali fakultete. Ves dostop se upravlja centralno z uporabo 
administratorja PaperCut-MF.   

 
 

MF Osnovni podatki  

Doživite razliko



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Intuitivna in enostavna uporaba  
PaperCut MF velja za najbolj preprost sistem za razporejanje in 
upravljanje stroškov. Sistemski skrbniki imajo popoln dostop do 
upravljanja in do konfiguracij preko zaupanja vrednega spletnega 
vmesnika. 

 
Izpostaviti je treba naslednje:  
- Spletni vmesnik za administratorja kot tudi za uporabnika 
- Združevanje domen / imenikov (npr. skupin)   
- Šifriranje SSL za varen oddaljeni dostop 
- Samodejno ustvarjanje uporabniškega računa 
- Pooblastila končnim uporabnikom z orodji za osebni dostop 
- Navzkrižna platforma: Windows, Mac, Linux in Novell 
- Varno potisno tiskanje »Find me« s prijavo ali ID kartico 
- Spletno tiskanje: tiskanje brez gonilnikov za brezžične 

naprave 
- Vgrajena programska oprema MFD za kopiranje, skeniranje in 

faksiranje  

 
Odprta platforma 
PaperCut MF podpira vse platforme enako, z istočasnimi 
sprostitvami za Mac, Windows, Linux in Novell. PaperCut omogoča 
centralizirano preverjanje pristnosti, dostop do naprav in 
upravljanje uporabnikov preko vseh večjih spletnih imenikov, kot so 
Active Directory, Open Directory, LDAP, Novell eDirectory in drugi. 

 
Spletno upravljanje  
PaperCut MF omogoča dostop za upravljanje iz katere koli lokacije 
na omrežju preko standardnega spletnega brskalnika. Končni 
uporabniki imajo dostop do določenih spletnih orodij, da lahko 
spremljajo svoje dejavnosti v realnem času, preverjajo svoje stanje 
na računu, pregledujejo transakcije in izvajajo nakazila ostalim 
uporabnikom. Vmesnik končnega uporabnika je popolnoma 
prilagodljiv (poglejte in presodite). 
 

Primer 

 

Zakaj PaperCut MF? 

Rešitev vgrajena na matični plošči 
Za upravljanje kopiranja, skeniranja in faksiranja obstaja v 
današnjem času  sodoben pristop, ki vodi k temu, da razmišljamo o 
tem kar je v - "v notranjosti naprave". S pametnejšimi 
večnamenskimi napravami je sedaj mogoče izkoristiti zmogljivost 
vaše naprave in aktivirati programsko opremo neposredno preko 
zaslona na dotik in komunicirati v realnem času s centralnim 
strežnikom PaperCut. V mnogih okoljih je morda tudi primerno 
izkoristiti opcijo   čitalca kartic PaperCut, za preverjanje pristnosti 
naprave in za varno skoraj brez-kontaktno aktivacijo tiskanja. Vrste 
kartic vključujejo:  magnetni trak, bližino in črtne kode. 

 
Možnost za iskanje ali izbiro računa v skupni rabi 

 
 
Poglejte stroške zadržanih opravil tiskanja. 
Opravilo aktivirajte ali ga prekličite.   

 
Opomba: zgoraj prikazani posnetki zaslona so samo primeri. 
Dejanski prikazi so lahko različni in so odvisni od posameznih 
večnamenskih naprav.  

 
Preverjanje pristnosti naprave s čitalcem kartic 
USB podprti čitalci kartic vključujejo: RF-Ideas / Elatec / OmniKey. 
(Prosim obrnite se na prodajalca vaše večnamenske  
naprave / tiskalnika).  

 

 
Za naprave, ki zahtevajo Ethernet terminal za strojno opremo (tj. 
naprave, ki ne podpirajo programov na matični plošči), se prosim 
obrnite na pooblaščeni center za rešitve PaperCut. 



 

Kvote in dodajanje sredstev 
Uporabniki lahko ravnajo bodisi v dobro ali v breme določenega 
računa, v skladu z določenimi pravili, vključno s tem, kako in kako 
pogosto je račun obremenjen. Uporabljajte omrežne skupine, da 
boste lahko določili, kako bodo dodeljene dodatne kvote / 
sredstva v dobro. Na primer, določeni skupini uporabnikov 
omogočite, da lahko akumulira svoje kvote, medtem ko drugi 
uporabniki ravnajo po načelu »uporabljaj ali izgubi«. 
 
PaperCut MF ponuja uporabnikom številne načine za dodajanje 
sredstev v breme njihovega računa. Ta funkcija je običajno 
zahtevana za okolja, temelječa na plačilih uporabnikov.  

 
Predplačniške kartice / doplačila  
Vključena brezplačna storitev je čarovnik enostaven za uporabo, 
ki ponuja edinstven in priročen način (podobno kot predplačniške 
telefonske kartice), za šole in visoke šole, da si sami ustvarijo 
svoje vrednostne kartice za namene kopiranja in tiskanja, ki se 
nato lahko prodajo s katere koli lokacije. 

 
Plačilni sistemi   
Plačilni sistemi omogočajo povezavo z drugimi sistemi in 
proizvodi, ki uporabniku omogočajo pologe denarnih sredstev in 
izvrševanje plačil. Pogosto uporabljena programska oprema za te 
plačilne sisteme vključuje vodilne ponudnike na področju 
elektronskega poslovanja, npr. PayPal in druge profesionalne 
ponudnike. Strojna oprema za plačilne sisteme je na voljo za 
aparate na kovance, naprave z uporabo gotovine in za 
samopostrežne kioske. Na univerzi je običajno, da se PaperCut-
MF povezuje z osrednjim virom sredstev univerze (zaprto), tako 
da lahko študenti bodisi prenesejo denarna sredstva na svoje 
račune za kopiranje in tiskanje, če se to zahteva ali pa uporabljajo 
obremenitve v realnem času (na stran), ki se opravljajo na glavni 
račun njihove univerze za vsako posamezno kopijo in natisnjeno 
stran.  
 
 

Stroškovni centri in zaračunavanje odjemalcem 
Stroški se lahko razporedijo glede na posamezne oddelke ali glede 
na kode strank po delovnih mestih,  z uporabo naše namizne 
programske opreme za zaračunavanje  odjemalcem ali z uporabo 
programske opreme, ki je že vgrajena v napravi. Izbirna opcija 
napredni odjemalec podpira zaporedno obračunavanje opravil 
(glede na posamezne odjemalce/zadeve) in iskanje ključnih besed 
za račune. Napredni odjemalec je idealna rešitev za pravna, 
računovodska in inženiring podjetja, ki izvajajo poračune (povračila 
sredstev) zaračunanih storitev. 

 
 
Zmogljivo skriptno izvajanje opravil  
Napredno izvajanje JavaScript se lahko uporablja za opredeljevanje 
in fino nastavljanje vaše politike tiskanja. 

 
Z rešitvijo PaperCut lahko:  

• Pišete svoje lastne JavaScript ukaze, če želite 
• Izberete pred-določene JavaScript ukaze (recept) 
• Določite dejanje glede na lastnosti opravila 
• Določite dejanje glede na uporabnika / skupino 
• Določite dejanje glede na časovno obdobje  
• Določite dejanje glede na funkcije naprave / vrsto 

naprave 

Tipični JavaScript ukazi:  
• Pošiljanje velikih opravil najbolj ustreznim napravam 
• Pošiljanje opravil barvnega tiskanja določenim napravam 
• Prepoved izbire barvnega tiskanja posameznim 

uporabnikom 
• Predlaganje tiskalnikov z nižjimi stroški 
• Pošiljanje opravil z X lastnostmi v Print Room  
• Omogočanje brezplačnega tiskanja med A-B uro  
• Hitra izbira dvostranskega tiskanja ali računa  

 

Zakaj PaperCut MF? 



 

Podrobno poročanje  
Rešitev PaperCut vključuje več kot 50 pred-zasnovanih poročil, ki 
so na voljo za spletni ogled, za tisk ali izvoz in do katerih lahko 
dostopate samo z enim klikom. Vsa poročila lahko koordinirate 
tako, da bodo poslana po e-pošti ključnim posameznikom. Poročila 
obravnavajo vsa področja, ki segajo od podrobnih dnevnikov za 
posamezne strani do povzetkov izpisov, ki so bili izvedeni s strani 
uporabnikov, oddelkov, naprav ali glede na vplive na okolje. 
Skrbniki lahko z uporabo filtrov ustvarijo tudi začasna ali tematska 
poročila.  

 
Na sliki so prikazana 4 razpoložljiva poročila:  

 
 
Nadgradljivost  
Z izkoriščanjem naprednih tehnologij, kot sta povezovanje in 
podpora zunanjih podatkovnih baz, lahko ima PaperCut-MF od 1 
do 300.000 + uporabnikov. Podprte zunanje podatkovne baze 
vključujejo: 
- Microsoft SQL Server / Express 
- Oracle 
- Možnosti Open source, kot sta PostgreSQL in MySQL  

 
Zmogljive večvrstne platforme  
PaperCut lahko deluje na vseh platformah istočasno.  
 

 Certificirani prodajalec in tehnična podpora: 

Zakaj PaperCut MF? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Simple Tab Style Admin Web Interface 

 
 
 
 
 

 

Aktiviranje varnega tiskanja  
PaperCut ima na voljo funkcijo tiskanja Find Me, ki uporabnikom 
omogoča tiskanje v globalno virtualno čakalno vrsto. Opravila so 
zadržana tako dolgo, dokler uporabnik varno ne sprosti svojega 
opravila oz. aktivira tiskanje na napravi. 
 

 

 
 
Ta funkcija omogoča menedžerjem informacijskih tehnologij  
poenostaviti zahteve za upravljanje z več tiskalniškimi gonilniki 
preko njihovih delovnih postaj in prenosnih računalnikov, hkrati pa 
zagotavlja udobje uporabnikom, da lahko priročno zbirajo opravila 
tiskanja, ki so v čakalni vrsti na katerikoli lokaciji.  
 
Funkcija tiskanja Find Me doprinese k zmanjševanju odpadkov in 
izkazalo se je, da je skupna količina natisnjenih kopij v delovno 
aktivnih okoljih nižja za 20 %.  
 
V kombinaciji s funkcijo Web Print (tiskanje brez gonilnika), lahko 
organizacije z mobilnimi uporabniki, ki tiskajo iz prenosnih 
računalnikov, podpirajo eno samo centralizirano tiskalniško vrsto, 
kjer lahko uporabniki naložijo svoje datoteke oz. delovna opravila in 
nato s pomočjo funkcije Find Me aktivirajo ali zbirajo svoja opravila 
od koder koli. 
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UPRAVLJANJE IN OPTIMIZACIJA TISKALNIŠKEGA OKOLJA


