
 
 

 
 
 

 
 

 
          � varnost  � upravljanje � plačila � poročila � prihranki 
 

Z referencami v preko 30.000 organizacijah in v 90 državah, je rešitev PaperCut 
prepoznana kot rešitev z visoko funkcionalnostjo in enostavno uporabnostjo. 
Z možnostjo nadzora izpisovanja, avtomatskimi poročili stanj in enostavno uporabo, 
omogoča vsem uporabnikom v organizaciji profesionalni pristop in zniževanje stroškov. 
 
PaperCut omogoča velike prihranke in hitro povračilo investicije. 
Razlog za uspeh PaperCut rešitve vidimo v nizki začetni investiciji in hitri implementacije le te v 
že obstoječi infrastrukturi. 
 
Rešitev PaperCut je dizajnirana za potrebe najrazličnejših organizacij, vključujoč tudi tiste, ki 
imajo svoje enote na različnih lokacijah. 

 
To pomeni, da v kolikor ima organizacija večje število dislociranih enot, ki imajo 
različno opremo vključno z lokalnimi tiskalniki, lahko na zelo enostaven način 
prevzamete nadzor nad tiskanjem in kopiranjem. 
Nadzor ne pomeni samo zniževanje stroškov, ki se lahko pričakuje zaradi zavesti 
zaposlenih in preusmerjanjem poslov, temveč tudi v tem, da svoje vire reorganizirate in 
optimizirate glede na potrebe po izpisovanju vaših zaposlenih, lokacij in stroškov 
izpisovanja. 

 
 
Funkcionalnost 
 Nadzor mrežnih in lokalnih tiskalnikov, multifunkcijskih in kopirnih sistemov in skenerjev 
 “Find me” funkcija in identifikacija s PIN kodo ali kartico 
 Preusmeritev ali blokada poslov, glede na tip dokumenta 
 Plačevanje izpisov in kopij 
 Dodelitev mesečnih kvot 
 Sledenje stroškov po projektih 
 Poročila o količini tonerjev 
 Preko 100 avtomatiziranih poročil 

 
 
Arhitektura  
Arhitektura rešitve PaperCut omogoča namestitev v vsaki računalniški mreži z enim ali 
večim serverji, do 100.000+ uporabnikov. 
SSL enkripcija omogoča popolno zaščito vseh podatkov. 
 
 
Podpora zunanjih baz podatkov 
PaperCut omogoča delo s svojimi ali z zunanjimi bazami: 
Microsoft SQL Server / Express 
PostgreSQL Database Server 
Oracle Client 
 
 
Podprta omrežja: 
Active directory, Open 
directory, LDAP, Novell 
eDirectory in ostale domene 

 
 

 Certificiran prodajalec in tehnična podpora: 
 
 

Server Klijent 

Windows Vse verzije Windows-a 

Mac OS X Mac OS X 

Linux/ Samba  Linux/Unix 
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             Prevzemite nadzor nad tiskanjem in kopiranjem  

Demo do 40 dni 
www.itsltduk.com
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Preusmerjanje dokumentov 
Rešitev PaperCut omogoča preusmeritev tiskanja na drugo 
napravo glede na lastnosti dokumentov. 
Lahko se postavijo sledeča pravila: 
 Omejitev glede na število tiskanih strani 
 Omejitev glede na število kopiranih strani 
 Omejitev glede na število barvnih strani 
 Preusmeritev dokumenta glede na format 
 Omejitev glede na ceno izpisov 

 
Podrobna poročila 
PaperCut omogoča preko 100 različnih poročil. 
Poleg tega, PaperCut omogoča tudi točne podatke o količini 
uporabljenih tonerjev glede na posamično stran dokumenta. 
Poročila se lahko personalizirajo in nastavijo, da se avtomatsko 
pošljejo na e-mail določene osebe. 
 
Poročila o količini tonerjev in zastojev  
PaperCut omogoča avtomatsko pošiljanje e-mail sporočil o 
količini tonerjev in o zastojih na napravah osebi, ki je določena za 
podporo. 

 
             Integracija z multifunkcijskimi napravami  

PaperCut poleg upravljanja tiskalnikov omogoča tudi integracijo z 
multifunkcijskimi napravami, z možnostjo uporabe uporabniških 
zaslonov naprav ali z eksternimi napravami, ki so primerne za 
uporabo ID kartic. 
Ta metoda tudi omogoča varno izpisovanje dokumentov in 
funkcijo izpisovanja »Find me«. 
 
Primeri uporabe PaperCut rešitev: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificiran prodajalec in tehnična podpora: 

 
 

       PaperCut-MF™ 
             Nadzor tiskanja in kopiranja v preko 30,000 organizacij  

Podjetje želi vzpostaviti nadzor nad tiskanjem in kopiranjem. 
Primarni cilj je, da preko poročil vodstvo dobi sliko o potrebah po 
tiskanju in kopiranju. 
Sekundarni cilj je, namestitev multifunkcijskih naprav z nižjo ceno 
izpisa, ki bodo zamenjali manj ekonomične tiskalnike. 

 
Korist  
Vodstvo ima točne podatke, ki bodo koristili za analizo porabe. 
Vpelje se funkcija »Find me« tiskanja na multifunkcijskih aparatih. 
Manjše število naprav do 70%. 
Stroški izpisovanja so nižji do 35%. 

Fakulteta ima cilj vpeljati storitev tiskanja in kopiranja za študente. 
 
Korist 
Študentje lahko uporabljajo svoj račun ali pa ID kartico za 
identifikacijo na multifunkcijski napravi pred tiskanjem ali 
kopiranjem. 
Študentu se avtomatsko obremeni njegov račun. 
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