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 شبکه در نتپری بندي سهمیهنظارت و  ،کنترل 
 رهی(کاغذ ، تونر و غ یمصرف منابع در ییجوصرفه( 
 کاربران نتیپر قیدق آمار استخراج  
 آسان اریبس يو نگهدار تیرینصب، مد 
 داراي کنسول تحت وب براي کاربران و مدیران 
 مشاهده پرینتهاي انجام  شده توسط مدیر شبکه 
 سهمیه يهاسیاست اعمالو  يرکتوریودایاکت با یکپارچگی تیقابل -

 بر اساس کاربر و گروه يبند
  وضعیت منابع مصرفی اعالم 
  منابع مصرفی  استفاده ازتاریخچه اعالم 
 شبکه پرینترهايو تمامی  کاربران متمرکز و کامل تیریمد  
 و ... مصرف گراف پیشرفته، فیلترهاي مختلف، هايگزارش ایجاد 
 کاربران به فروش جهت ياعتبار يکارتها دیتول امکان 
 توسط کاربران شتاب عضو يکارتها قیطر از اعتبار دیخر امکان 

 
 

  :معرفی
شود که از فواید آن همه مردم جهان جویی مالی در هر سازمان، فعالیتی اجتماعی نیز محسوب میکنترل میزان مصرف کاغذ عالوه بر صرفه   

هاي بسیاري قابلیت افزاراین نرم ت مدیریت و نظارت پرینت است.ترین محصوالقدرتمندترین و با سابقهیکی از  Printwatchشوند. مند میبهره
افزار هاي بسیار ویژه نرمدهد. ویژگیو گروه را در اختیار مدیر شبکه قرار می ، پرینتربندي بر اساس کاربرهاي سهمیهاز جمله اعمال سیاست

Printwatch  ها فاده نمایند و این ویژگیافزار استها از این نرمباعث شده که بسیاري از سازمانPrintwatch   را به ابزار مناسبی براي مدیران
  شبکه تبدیل نموده است.

  
  ویژگیها و مزایا

  و تونر   کاغذ اتالفجلوگیري از 
 يشده بر رو چاپ يها کار یحسابرسو  يریگیپ 

شته  به چاپگرسرور چاپ،  کی شتراك گذا  شدها
 شبکه چاپگر و
 ـــرف منابع و تونر ضیتعو زمان ینیب شیپ و  یمص

 لیمیا قیاز طر یاطالع رسان
 ـــاس ه چاپ توقف ای تیممنوع رنگ،  نه،یزبر اس

 يدیکل کلماتدوبلکس، تعداد صفحات و 
 صـــورت  شـــده به  چاپ يهاکار  رهیذخ PDFو 

  ریمد توسط آن مشاهده
 چاپگر، کاربران،  اســاس برچاپ  هیســهم میتنظ

  سرور چاپ ایکاربران و  يگروه ها
  زاتیشبکه و تجه يچاپگرها پشتیبانی از تمامی 

MFP مرسوم 
 شتاب  يکارتها قیاعتبار از طر دیخر امکان ضو   ع

 ولید شده توسط نرم افزارتو یا کارتهاي اعتباري 

  

 
PrintWatch را فراهم می کند. تعداد صفحات هر فایل و تعداد  کاربران  ا وآمار دقیق از فعالیت پرینتره

  قابل مشاهده است. و محتواي فایل  توسط مدیر از آن فایل سري پرینت شده 
ماه یا ترم به در محیطهاي آموزش و دانشگاهی، بر اساس سیاست مجموعه، یک اعتبار اولیه در 

توانند نسبت به خرید اعتبار از طریق صورت نیاز، دانشجویان می صاص داده می شود. در دانشجویان اخت
  تهیه کارت اعتباري و یا خرید آن به صورت آنالین با استفاده از کارتهاي عضو شتاب اقدام کنند.

http://www.arka.ir
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 در ایران PrintWatchنماینده انحصاري  -رایان سامانه آرکا

   

نرم افزارهاي پیشزفته  یکی ازسال سابقه  16بیش از با  Printwatch :درباره 
  باشد.براي مدیریت، نظارت و سهمیه بندي چاپ در شبکه هاي سازمانی می

درآمده و  Printwatchتمامی پرینترهاي موجود در شبکه تحت نظارت 
  کارهاي چاپی کاربران حسابرسی می شود.

 

 تنظیم هزینه پرینت بر اساس پرینتر و اندازه کاغذ

  کاربران چاپ يکارها گزارش

 
  وب کنسول قیطر از متنوع يگزارشها جادیا

 

  
  کردن محدود يبرا نتیپر هیسهم میتنظ

  

  
 اعالم وضعیت مواد مصرفی(تونر، جوهر و...) از طریق ایمیل

 

 
 کاربران یقبل شده چاپ يکارها مشاهده

http://www.arka.ir

