Brošura izdelka
• Izboljšajte ucinkovitost in produktivnost
s tiskanjem kjerkoli in kadarkoli.

•	Nadzirajte in zmanjšajte vaše

stroške tiskanja z uveljavljanjem
pravil in kvot tiskanja.

•	Enostavno vodenje — enostavno

upravljanje: upravljajte vaše tiskalno
okolje iz osrednje spletne aplikacije.

e-FOLLOW

KJERKOLI, KARKOLI
IN KADARKOLI
Odlocate sami

Virtualni koncept vrstnega reda tiskanja Toshiba e-FOLLOW
bo zadržal vaša tiskalna opravila, dokler se ne odločite kdaj
želite tiskati. To vam omogoča popolno prilagodljivost: Je eden
od tiskalnikov zaseden? Bi želeli tiskati na sistemu, ki je bliže
sejni sobi? Ni problema. Vaše tiskalno opravilo vam bo sledilo
– kamorkoli že greste.
Sama prijava uporabnika v sistem je enostavna: Prijavite se s
potegom vaše ID kartico skozi čitalnik kartic ali pa vnesete
vaše geslo/PIN na zaslon MPF.
Ko ste enkrat izbrali tiskalnik in izbrali tiskalno opravilo imate še
vedno možnost spreminjanja parametrov, kot so: enostransko/
obojestransko tiskanje ali tiskanje barvnih tiskalnih opravil v
črno-beli tehniki.

Vzemite si cas

Z e-FOLLOW vam ni potrebno skrbeti, da bi se vaša tiskalna
opravila izgubila, premaknila ali nenamerno zavrgla. Vaši
dokumenti bodo natisnjeni samo, ko jih boste želeli dobiti. To
ima še druge prednosti: ni vam potrebno hiteti k tiskalniku. Ker
ste sami tisti, ki spustijo tiskalno opravilo v sistem, ste lahko
prepričani, da vaših zaupnih dokumentov ne bodo prebrali
drugi.
Imate dokumente, ki jih je potrebno redno tiskati? Dovolj je, da
jih shranite na tiskalniški strežnik in bodo pripravljeni, da jih
lahko kadarkoli ponatisnete - znova in znova...

Kar želite, to dobite
Čim ste pritisnili na tipko za tiskanje ste opazili, da je potrebno
dokument spremeniti? Ni problema, preprosto popravite in
pošljite ponovno na tiskanje. Ko se potem sprehodite do
vašega izbranega tiskalnika, vas bosta oba dokumenta že
čakala – izberite pravega za tiskanje in izbrišite drugega...
Če niste prepričani, kateri dokument je potrebno izbrisati lahko
preprosto uporabite funkcijo sistema za predogled. Ta vam
omogoča, da si na zaslonu pred vami ogledate dokument in se
odločite, ali ga boste natisnili ali izbrisali..
Zahvaljujoč tej možnosti so prenapolnjeni izhodni pladnji
zaradi nepobranih tiskalnih opravil samo še preteklost. Ni vam
več potrebno pregledovati kupa papirjev, da bi našli svoje
dokumente, poleg tega pa seveda prihranite papir.

TEHNICNI PODATKI
Toshiba e-FOLLOW je na voljo v dveh inačicah:

Zahteve sistema

e-Follow Essentials je vaša vstopnica v svet upravljanja
končnih dokumentov. Opremljen z najpomembnejšimi
funkcijami vam omogoča, da priskrbite vašim uporabnikom
varno tiskanje izbranih dokumentov (pull-printing) ter
upravljanje in nadzor vašega tiskalnega okolja z nastavitvijo
kvot ter analizo uporabe, za kar se gre zahvaliti vgrajenemu,
pred-nastavljenemu poročevalcu (report engine).

Procesor

Zahtevani: Dual Core 2 GHz
Priporočeni: Quad Core 2.4 GHz

RAM

Zahtevani: 2 GB
Priporočeni: 8 GB (ali več)

Prostor na disku

Zahtevani: 100 GB
Priporočeni: 500 GB (ali več)
Zahtevani prostor na disku je odvisen od
povprečnega zadrževalnega časa, velikosti in
števila začasnih izhodnih datotek.

Tehnične podatke najdete v podatkovnem listu za e-FOLLOW
Essentials.

Spletni brskalnik

Vsak spletni brskalnik, ki podpira Java Script

Podprti operacijski sistem

Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server
2008 R2 (64 bit)

e-Follow Professional izboljša funkcije e-FOLLOW Essentials z
dodajanjem funkcij za nadzor stroškov (npr. bilanco
uporabnika, projektnim računovodstvom in pravili tiskanja),
ekipnega tiskanja, časovnega načrta poročanja in še mnogo
drugimi. Zasnovan je za uporabo v večjih podjetjih, saj
omogoča delovanje več strežnikov in podpira okolja z več
domenami.

Preprosto upravljanje

Enostavni spletni vmesnik z enostavno ponazoritvijo vam
ponuja udobno vodenje in upravljanje vašega tiskalnega
okolja:

•• Določanje kvot za uporabnike,
oddelke in naprave..

•• Ustvarjanje poročil za analizo

uporabe naprave in sporočanje
podatkov, potrebnih za alokacijo
dejanskih stroškov tiskanja ter
optimizacijo uporabe tiskalnika.

•• Upravljanje z dostopnimi pravicami

uporabnika, določanje pravil tiskanja
za zmanjševanje stroškov tiskanja
in odpadkov, npr. s predpisovanjem
dvostranskega tiskanja.

Zahteva Microsoft .NET runtime 3.5 SP1 ali
novejši

Za celoten seznama kompatibilnih sistemov se obrnite na
podjetje TIFT d.o.o.

e-FOLLOW

O podjetju Tift

O Toshiba Tec

Tift je specializirano podjetje za industrijske in poslovne
tiskalniške rešitve.
Preko celovite ponudbe izdelkov vodilnih svetovnih
proizvajalcev in kakovostnih inženirskih in vzdrževalnih storitev
kupcem zagotavljamo tiskalniške rešitve, ki so povsem
prilagojene poslovnim procesom.
Na tak način v podjetju Tift strankam omogočamo visoko
produktivnost na vseh ravneh poslovanja ob optimalni
kakovosti izpisov, nizkih stroških ter najmanjših možnih
okoljskih obremenitvah.

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH je del globalno
delujoče Toshiba Tec Corporation, dejavne v različnih
visokotehnoloških industrijskih sektorjih.
Toshiba Tec Corporation je vodilni dobavitelj informacijske
tehnologije, ki delujejo v več panogah industrije - trgovina na
drobno, izobraževanje in poslovne storitve do gostinstva in
proizvodnje. Toshiba Tec Corporation s sedežem na
Japonskem in z več kot 80 odvisnimi družbami na svetu
pomaga organizacijam preoblikovati način ustvarjanja,
zapisovanja, deljenja, urejanja in prikazovanja informacij.

Sistem e-CONCEPT daje odgovore na najpogostejše izzive, s
katerimi se srečujejo danes organizacije na področju tiskanja in
kopiranja: stroški, pomanjkanje informacij, nadzor in premik v
smeri fokusiranja na osnovni posel.
S pomočjo sistema e-CONCEPT optimizirajte, upravljajte in
nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov
poslovanja, večje učinkovitosti in zniževanje energetske
porabe.

Za več informacij se obrnite na nas:
Together Information je Toshibina vizija o tem, kako naj bi ljudje in
organizacije ustvarjali, zapisovali, delili, urejali in prikazovali zamisli in
podatke.
Temelji na našem prepričanju, da so najuspešnejše organizacije tiste, pri
katerih je posredovanje informacij najučinkovitejše.
To omogočimo s celostnim portfeljem posebnih industrijskih rešitev, ki
vse odsevajo Toshibino zavezanost bodočnosti našega planeta.
Za več informacij se obrnite na nas:
www.togetherinformation.com

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsa imena oz. nazivi podjetij in/ali proizvodov so blagovne
znamke in/ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih trgih in/ali v državah. Vse pravice pridržane.
Nenehno si prizadevamo našim partnerjem zagotoviti najaktualnejše podatke. Tehnične zahteve za nekatere modele se lahko
v času izdelave in izdaje te dokumentacije spremenijo. Avtorske pravice ©2016 TOSHIBA TEC. BR_e-FOLLOW_201601

