Habilitando Serviços de Impressoras Gerenciadas

Netaphor
Software

Netaphor SiteAuditTM Solução de Mapeamento e Análise para Auditoria e gerenciamento do parque

O Visualizer utiliza os dados coletados pelo SiteAudit
para mapear as impressoras na planta do ambiente

SiteAudit VisualizerTM
Para maximizar a Utilização da Impressora, use o SiteAudit Visualizer
para análises MPS ou auditoria. Fornece uma análise gráfica de onde
colocar as Impressoras ativas usando os ícones de impressoras em uma
planta do ambiente. Esses ícones de Impressoras representam dados
coletados pelo SiteAudit. Mostra o uso de volume e Utilização das
Impressoras e agrega impressoras para mostrar impressoras por grupos ou
por uso total da impressora. Visualize impressoras subutilizadas ou
superutilizadas para que possam ser reimplantadas para um uso otimizado.
Use o seu tablet e facilmente arraste impressoras do Explorer para uma
planta. Faça isso durante uma análise de auditoria ou qualquer hora que os
dados do SiteAudit estiverem disponíveis.

• Use a mobilidade do
Tablet e Mapeie as
impressoras ativas
• Agrupe as Impressoras por
locais para mostrar o
volume e a Utilização
• Exibe Impressoras mais e
menos utilizadas
• Agrega as Impressoras
para exibir volumes totais
• Mova facilmente
Impressoras para a planta

Visite: www.netaphor.com

SiteAudit Visualizer executa em
Windows tablets e Estações de Trabalho

• Ferramenta integrada
para coleta de dados e
mapeamento

Netaphor SiteAudit VisualizerTM
Para Usuários SiteAudit OnSite e Hosted

Mapeamento do piso em qualquer
arquivo de imagem

Selecione e arraste impressoras
para as plantas de ambiente. E
então os agrupe.

Explorador de Inventário Filtra Impressoras e então
arraste as impressoras para
a planta

Exibe seus volumes agregados:
Total, Total P/B e Total Colorido

PLATAFORMAS
Tablets & PCs
Windows 7 e
Windows 8

Software
SiteAudit Viewer v6.0
ou mais Recente
SiteAudit Visualizer
Microsoft Visio 2010
or 2013 Professional
Edition or Premium
Edition

Certificado Microsoft
Certificado para
servidor e client
software

Recursos Importantes

Benefícios Importantes

Explorador de Inventário fornece filtragem
de dados; operações de mapeamento de
arrastar e soltar

Criar plantas de impressoras é fácil de se fazer;
economiza custos em mapas de impressora
manualmente produzidos

SiteAudit auditoria e gerenciamento de
parque são vinculados automaticamente aos
ícones de impressora

Os dados de impressora mais precisos e
abrangentes disponíveis para análise de
mapeamento

Ícones de impressora contém dados de
ativos, volume e utilização

A atividade da impressora é visualizada nas
plantas de piso para formular a análise TCO de
volume e utilização

Integração com ferramentas de auditoria e
gerenciamento de parque do SiteAudit

Garante a compatibilidade com as coletas de
dados atuais e em andamento, enquanto reduz
a curva de aprendizado.
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