Device
Manager
NX Accounting

Gestão e Atribuição de Custos

Ricoh Device Manager NX Accounting
A Forma mais fácil de controlar a sua eficiência de custos
A solução de software personalizável Ricoh Device Manager NX Accounting ajuda a colocá-lo na direção certa da redução
de custos. Este utilitário fácil de usar oferece ferramentas administrativas abrangentes que permitem realizar a sua
faturação essencial, assim como relatórios com a correta alocação dos custos desde a conveniência do seu posto de
trabalho. Pode ser instalado rapidamente num PC standard. Além disso, utiliza os recursos mais avançados encontrados
apenas nos dispositivos de última geração com base na plataforma de serviços geridos da Ricoh. Use-o para alocar recursos
de forma mais eficaz e para gerir a seu volume de trabalho de impressão de forma mais económica.

Analise os seus custos de forma exata
Use Ricoh Device Manager NX Accounting para criar vários relatórios
administrativos e personalizados dos utilizadores finais personalizadas para
captura de impressão, cópia, digitalização e fax para o uso dos equipamentos
Ricoh em toda a rede. Automatize o controlo dos utilizadores individuais ou
departamentos para melhorar a da redução de custos através da identificação de
impressão desperdício.

Especificações
Requisitos técnicos
Mínimo:

CPU: Intel® CoreTM2 Duo Processor
1.6 GHz ou superior
RAM: 1.0 GB
HDD: 1.2 GB de espaço livre

Sistema operativo cliente:
Windows® XP Home/Professional SP3
and later (32bit)
Windows® Vista Home Premium/Business/
Enterprise/Ultimate SP2 and later (32bit)
Windows® 7 Home Premium/Professional/
Enterprise/Ultimate SP1 and later
(32bit/64bit)
Base de dados:

Analise os seus equipamentos em rede

Os administradores podem usar o gerenciador de dispositivos Ricoh NX Accounting
para monitorar proactivamente uma ampla gama de propriedades do dispositivo, tais
como os níveis de consumo, papel e condições de serviço, para resolver rapidamente
os problemas e minimizar o tempo de inatividade.

Gestão central dos equipamentos
Tire vantagem do controlo centralizado e do interface intuitivo e amigável para
simplificar a gestão de dispositivos na plataforma equipamentos Ricoh. Faça a
clonagem de configurações e recursos em um dispositivo e atribuí-los para outro
dispositivo ou grupo de dispositivos de maneira rápida, configurações e
instalações convenientes. Definir os utilizadores e o controle privilégios para
restringir o acesso a funções específicas e precaver o uso excessivo ou não
autorizado.

Protocolos:

Windows® 8/Pro/Enterprise (32bit/64bit)
Apache Derby DB included
SNMP v1/v2/v3
HTTP
FTP/SFTP

Algoritmo:

AES256 ou superior

Virtualização:

Não suportado

Equipamentos suportados: base
Equipamentos Ricoh – Multifunções e Impressoras
lançadas em 2005 ou mais tarde
Gestão de Utilizadores Suporte:
Equipamentos Ricoh – Multifunções e
Impressoras lançadas a partir de 2005 com
suporte de autenticação de utilizadores.

Automatize a gestão do parque de equipamentos
Verifique o status da atividade até 250 equipamentos Ricoh e dispositivos não-Ricoh
desde o seu computador. Defina e implemente políticas padronizadas em toda a frota
para agilizar tarefas administrativas e criar uma estratégia de gerenciamento de
dispositivo consistente e confiável.
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