Skyprint

Send dit print op i ”skyen” – få det printed,
hvor og hvornår du ønsker!

Skyprint - gør det muligt at printe, hen ad vejen.
Skyprint er en løsning, der gør det muligt at sende udskriftsjob fra computere, bærbare computere og
mobile enheder i alle former og størrelser til en printenhed efter dit valg.
Skyprint er flere ting.
Det er løsninger henvender sig til den mobile medarbejder, studerende mm. Løsningerne giver frihed og
større fleksibilitet, fordi den giver øjeblikkelig adgang til udskrivning uanset hvor man befinder sig.
Andre løsninger gør det muligt at sende printjobbet af sted til ”skyen” for så at give den medarbejder der
har sendt jobbet, mulighed for at printer til alle printere i virksomheden. Og dette sker først på det
tidspunkt, hvor medarbejderen stå ved siden af den valgte printer.
Skyprint betyder nemlig, at brugere ikke på forhånd behøver beslutter, hvilken printer de ønsker at
udskrive på - de kan træffe dette valg, hen ad vejen. Og de kan vælge hvornår opgaven skal på papir.
Eksempler på dette kunne være:
Behovet for at printe en kontrakt du har på din PC, på kundens printer.
Du står på et hotel og ønsker at printe et opdateret oplæg til mødet du skal til i morgen.
Den fortrolige rapport skal printes, men det skal først ske, når du står klar ved printenheden

Man kan grundlæggende printe via en ”sky”, på tre nemme måder.
• Upload via web - Brugere logger på en web-portal ved hjælp af deres netværk login-navn, og uploade
dokumenter til at udskrive ved hjælp af deres browser. Ingen drivere eller software at installere, bare
uploade dokumenter i populære formater som Microsoft Office, OpenOffice eller PDF.
• Udskriv via en universel driver - Brugere udskriver via allerede tilgængelige drivere på deres computer.
Et simpelt setup, hvor brugerne blive godkendt til at benytte P-counter serveren og printe direkte fra de
programmer, de bruger på deres egne computere, uanset om de benytter Windows, Mac eller Linux.
• E-mail print - Brugerne sender dokumenter til udskrivning som vedhæftede filer via e-mail, fra alle
steder, herunder fra mobile enheder såsom iPhones, netbooks, iPads. Understøtter fuld
brugergodkendelse med login validering via simpel e-mail registrering webinterface.

Mobile Skyprintløsninger
Everyone print
EveryonePrint (EOP) er en server-baseret software løsning, der gør det muligt for virksomheder at etablere
deres eget cloud udskrivnings-miljø. It-chefer og administratorer vil glæde sig over den alsidige
funktionalitet, der omfatter Follow-me print og mobil udskrivning. (Uden at skulle håndtere alle
applikationer på klientsiden). EveryonePrint tilbyder en platform-og enhedsuafhængig udskrivning af
dokumenter, og er kompatibelt med alle mærker af smartphones og andre mobile enheder.

Cortardo
Cortado er gratis løsning til håndtering af dokumenter fra mobile enheder. Hvad enten det er via
Smartphone, tablet PC, Mac eller laptop - med Cortado har du altid adgang til dine personlige filer uanset
hvor du befinder dig, og du kan nemt få adgang til og redigere dem og udskrive dem fra alle dine enheder.
En App installeres på din smartphone, tablet eller bærbare pc. Denne App giver dig mulighed for at
arbejde, når du er på farten. Den gratis App fra Cortado kan hentes gratis i de respektive App Store.

Netværksbaserede løsninger
Best Personal Print
Med bEST Personal Print, bliver Jobbet sendt til ”Personal Print-applikationen” og gemt i en midlertidig
mappe. Brugerne kan så hente deres printjob via panelet på printenheden. Softwaren giver sikker
udskrivning på en printer efter eget valg, hvilket er med til at nedbringe omkostninger til uafhentede print
og samtidig øges print-fleksibilitet og dokumentsikkerhed. Best er et brugervenligt og enkelt
serversoftware, der er hurtigt og nemt at installere. Det er også et idéelt værktøj til implementering af
omkostningseffektive funktioner, f.eks. optimering af maskinparken med systemer, der kan det dobbelte
som personlige printere

Enterprice Print Manager
Enterprice Print Manager er en omfattende "follow-me"-udskrivningsfunktionalitet, der er fungere både
med og uden printserver. Der dannes et ”Active Directory” (hvilket kræver Authentication Manager til
kommunikation). Der er mulighed for praktisk sortering, filtrering og sletning af udskriftsjob via printjobliste
med bruger- og administratorvisning. Indstilling af udskriftskvoter for enkelte brugere eller grupper alt efter
antallet af job eller beregning af samlet størrelse. Automatisk sletning af annullerede jobs efter specifik
Tidsperiode. Mulighed for tilpasning af panelkompatibel med Windows Print Server. Print Manager kan
også anvendes som stand-alone applikation. Herudover tilbyder den sikker-print uden drivergodkendelse
og understøtter "ID & Print"-metoden samt jobudvælgelse fra dropdown menu.

Pcounter
Et enkelt serversoftware, der er installeret og klar på 30 minutter! Indeholder effektiv kvotestyringsfunktion
og alsidige muligheder for omkostningsdækning. Nem tildeling af print- & kopikredit til brugergrupper eller
enkeltpersoner. Fleksible omkostnings-/kreditplaner: pr. dag, uge eller måned. Betalingsfunktioner
omfatter debitoropkrævning, kreditkortmuligheder og online-konti til faste brugere. Bekvem
debitorfakturering via pop-up-funktion til koder for ydelser eller kunder. Det er let at fakturere omkostninger
for forbrug! Forskellige funktioner til belastningsudjævning på print-enhederne.
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Du vælger de dokumenter du vil have printet og sender dem ”op i skyen” ved at trykke på print.
Når du er klar til at hente dine print, går du hen til den printer du ønsker at benytte
Er den optaget eller ønsker du af andre grunde at få printet på en anden enhed, går du blot hen til den.
Når du står ved den ønskede printer aktiverer du den (ved tast af kode eller andet der identificerer dig)
Printet kommer ud.
Du undgår at printet er blandet sammen med andres, er blevet taget af en anden bruger eller er smidt
ud. Hemmelige dokumenterer ses kun af dig.
Du kan bestille print i egen afdeling, og vælge at få dem ud på printeren i den afdeling, hvor du f.eks.
skal holdet et møde.
*Gælder ikke for Cortardo
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