PageScope
Account Manager
Categoria

Output
Management

Características
–
–
–
–
–

Gestão central de utilizadores e funções de utilizador
Atribuição de custos e chargeback
Gestão de quotas e orçamentos
Notificação detalhada de custos e saída
Personalização do painel

MONITORIZAÇÃO E CONTROLO
DE IMPRESSÕES E CUSTOS
Integrado no PageScope Enterprise Suite, o Account Manager trata do controlo abrangente de
impressões e custos.

O PageScope Account Manager oferece, em ambientes
com produção intensiva de documentos impressos, os
meios para uma autoavaliação dos respetivos custos de
impressão e para a aplicação de procedimentos simples de
gestão de custos, tais como a definição de orçamentos de
impressão ou o aumento da transparência dos custos de
impressão, limitando assim as impressões desnecessárias.
Além da gestão de impressão, o Account Manager também
possibilita o controlo e a monitorização centrais de todas
as atividades de impressão, cópia, digitalização e fax.

O Account Manager facilita a atribuição de custos e
chargeback, disponibiliza as ferramentas necessárias para
uma gestão eficiente de quotas e orçamentos e permite a
notificação detalhada de trabalhos de impressão e dos
seus custos. Sendo um produto escalável e de preço
acessível, o Account Manager suporta desde uma a várias
centenas de equipamentos, sendo por isso, ideal para
qualquer empresa que necessite de um controlo
centralizado dos seus trabalhos de impressão.

FICHA TÉCNICA PageScope Account Manager

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
Atribuição de custos e chargeback
- Controlo automático: Através da recolha central
das leituras dos contadores, todas as atividades
de cópia, impressão, digitalização e fax podem ser
automaticamente controladas a nível de utilizadores,
grupos, centros de custos ou projetos.
- Atribuição de custos flexível: Os utilizadores podem
estar ligados a um determinado centro de custos ou
podem selecionar individualmente o centro de custos ou
o projeto apropriado, antes da impressão.
- Sincronização com Active Directory: A estrutura
de grupos de utilizadores pode ser sincronizada com
o Active Directory, incluindo hierarquias de grupos.
Isto permite uma administração de utilizadores e uma
gestão de contas consistentes entre os diretórios
de utilizadores existentes e o PageScope Account
Manager.
- Cálculo exato dos custos de impressão: É possível
atribuir várias tabelas de preços a um equipamento
individual ou a um grupo de equipamentos semelhantes,
o que possibilita o cálculo exato dos custos de
impressão numa parque de impressão heterogéneo.
- Ferramenta de registos de impressão: O controlo
de trabalhos de impressão para equipamentos de outro
fabricante, que não Konica Minolta, é suportado
através desta ferramenta central, que facilita assim a
cobertura de todo o parque de impressão.

Gestão de quotas e orçamentos
- Atribuição de quotas flexível: É fácil atribuir quotas
separadas para impressão a cores ou a preto e branco,
tanto a utilizadores individuais como a grupos de
utilizadores.
- Reposição periódica de quotas: As quotas podem
ser automaticamente repostas com uma determinada
periodicidade. Para uma impressão excepcional, o
administrador também está habilitado a repor e a alterar
quotas manualmente.
- Notificação automática: O sistema pode ser definido
para notificar automaticamente os utilizadores quando
atingirem um determinado limite da respetiva quota (por
exemplo 80%) e quando a esgotarem por completo.

Notificação detalhada de saída
- Notificação de impressão baseada em assistente:
Os utilizadores podem escolher entre uma grande
variedade de parâmetros.
- Criação de relatórios: Com mais de 30 componentes
de relatórios pré-configurados à disposição, é possível
compilar, em segundos, relatórios de impressão muito
completos em formato PDF.
- Fácil estabelecimento de referências cruzadas: O
estabelecimento de referências cruzadas entre centros
de custos e utilizadores aumenta a transparência global.
- Exportação dos resultados dos relatórios: Para fins
contabilísticos, os resultados dos relatórios podem ser
comodamente exportados para diversos formatos (xls,
xlsx, csv, xml).
- Função de agendamento: Com esta prática função
de agendamento também é possível automatizar a
notificação.

FICHA TÉCNICA PageScope Account Manager

WORKFLOW
PARQUE DE IMPRESSÃO
Active Directory

Authentication Manager
– Gestão de utilizadores e de
funções de utilizador
– Gestão de acessos
– Base de dados central de cartões
– Sincronização com AD

– Importação/sincronização de
utilizadores com AD
– Criação e atribuição de funções
de utilizador/direitos de acesso

Admin

Account Manager
Net Care
Device ManAger
–
–
–
–

Monitorização e gestão da frota
Definições dos dispositivos
Centralização e acionamento
Notificações de estado
automáticas

– Recolha central das leituras de
contadores
– Notificação detalhada de saída
– Gestão de quotas e orçamentos

– Criação de relatórios de impressão
– Gestão de orçamentos de
impressão
Admin

– Impressão segura

My print manager
– Libertação de impressão
segura
– Gestão das filas
– Gestão do armazenamento da
impressão

Utilizadores

– Visão geral das filas de impressão
– Gerir a quota de armazenamento

Admin

My Panel Manager
Outras impressoras

– Definições de painel pessoais
– Livro de endereços pessoal
– Scan-to-Home/Scan-to-Me

– Personalização do painel
Utilizadores

O Account Manager é um módulo do PageScope Enterprise Suite e trabalha na perfeição com os outros módulos dedicados à gestão da impressão ponto-a-ponto em ambientes de
escritório.

Especificações Técnicas
Requisitos de sistema
Sistema operativo

Windows XP Professional SP3 ou recente (32)
Windows XP Professional SP2 ou recente (64)
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32/64)
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (32/64)
Windows 8 Professional/Enterprise (32/64)
Windows Server 2003 Standard/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 (32/64)
Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 (32/64)
Windows Server 2008 Standard/Enterprise sem Hyper-V
SP2 (32/64)
Windows Server 2012 Standard (32)
Memória
3 GB ou superior
Espaço de Disco Rigído 500 MB or higher ou superior (para instalação inicial)
CPU
Intel Core 2 Duo E8600 3.33 GHz
.NET Framework
Microsoft .NET Framework 2.0 SP2
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft .NET Framework 4.0 or later

Serviços de informação Microsoft Internet Information Services 5.0 ou recente
internet
Servidor base de dados Microsoft SQL Server 2005 Express/Standard/Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 Express/Standard/Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express/Standard/Enterprise
Microsoft SQL Server 2012 Express/Standard/Enterprise
Línguas suportadas
Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Espanhol, Checo,
interface utiliz/admin
Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Norueguês, Polaco, 		
Sueco
Equipamentos suportados Equipamentos bizhub e impressoras da Konica Minolta
Accounting de terceiros suportado via Print Log Tool 		
(apenas Total de Contadores) ou via terminal externo 		
(Accounting por utilizador)
O suporte e disponibilidade das especificações e funcionalidades referidas dependem dos sistemas
operacionais, das aplicações e dos protocolos de rede, bem como das configurações de rede e do
sistema.
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