KYOCERA
NET ADMIN
ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI

ZARZĄDZAJ
CENTRALNIE FLOTĄ
URZĄDZEŃ.
MONITORUJ I ZARZĄDZAJ SWOIMI URZĄDZENIAMI DZIĘKI KYOCERA NET ADMIN.

Zarządzanie dużą flotą drukarek i urządzeń wielofunkyjnych jest
czasochłonne. Często administratorzy zmuszeni są podchodzić
do każdego urządzenia, instalować sterowniki, konfigurować ustawienia czy instalować aplikacje. Z KYOCERA Net Admin można
zdalnie administrować dużymi flotami urządzeń, monitorować ich
stan l zarządzać dostawą materiałów eksploatacyjnych.

Aktualizacja oprogramowania firmware może być wykonana w
ciągu kilku minut dla wybranych lub wszystkich urządzeń,
pozwalając administratorowi swobodnie skupić się na podstawowych pracach. KYOCERA Net Admin jest podstawowym
narzędziem do zarządzania urządzeniami dla średnich i dużych
organizacji i przedsiebiorstw.

WYZWANIA BIZNESOWE

TWOJE KORZYŚCI Z KYOCERA NET ADMIN

	Aktualizacja firmware lub instalacja oprogramowania jest bardzo czasochłonna – W jaki sposób można zarządzać flotą bardziej
efektywnie?

	Zdalne zarządzanie: aktualizacje firmware, mapowanie ustawień
dla wielu urządzeń, instalacja aplikacji HyPAS. Wszystkie procesy
realizowane z poziomu centralnego za pomocą kilku kliknięć.

	Moi pracownicy tracą cenny czas, gdy urządzenie nie jest
dostępne – Jak mogę się upewnić, że wszystkie urządzenia są
w pełnej gotowości?

	Automatyczne alerty: przesyłanie powiadomień e-mail
w przypadku problemów z urządzeniem, podjęcie działań
zanim jeszcze zostaną zidentyfikowane przez użytkownika.

 arządzanie tonerami nie jest proste, czasami jest on wymieZ
niany zbyt wcześnie, a czasami zbyt późno – W jaki sposób
mogę poprawić zarządzanie eksploatacją urządzeń?

	Dostosowanie ustawień dla zamawiania tonerów: dokładne
określenie, kiedy informacja o konieczności zamówienia tonera
powinna być przesłana do dostawcy.

ZARZĄDZAJ EFEKTYWNIE FLOTĄ URZĄDZEŃ
Obszerny zestaw funkcji oferowanych przez KYOCERA Net Admin pozwala na efektywną dwustronną komunikację pomiędzy urządzeniem,
a aplikacja. To sprawa, że Net Admin to nie tylko narzędzie monitorujące, ale również wydajny system zarządzania flotą. Jest prosty
w użyciu dla administratora i posiada intuicyjnym interfejs.

Funkcje i specyfikacja
Webowa aplikacja Net Admin zapewnia potężne narzędzia do zdalnego
administrowania i zarządzania flotą. Raz zainstalowana automatycznie
wyszuka i połączy się z Twoimi urządzeniami. Net Admin pozwoli na
efektywne zarządzanie sprzętem, tworzenie grup, kontrolę stanu
materiałów eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym oraz konfigurację
systemu alertów i raportów przesyłanych poprzez e-mail. System
dokona analizy jak są eksploatowane urządzenia, a automatyczny system alertowania poinformuje Twojego dostawcę o konieczności
podjęcia działań w celu usunięcia problemu. Net Admin jest idealnym
narzędziem dla osób zarządzających flota urządzeń w jednego miejsca
możesz monitorować ich stan bez względu na to, czy są w jednej lokalizacji czy w wielu oddziałach.
Zdalna instalacja – aplikacje HyPAS mogą być instalowane i aktywowane zdalnie na wielu urządzeniach
wielofunkcyjnych.

Alerty i powiadomienia – automatyczne generowanie komunikatów e-mail w przypadku problemów,
lub konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Centralne aktualizowanie firmware – tworzenie
harmonogramu aktualizacji oprogramowania
jednocześnie dla wielu urządzeń.

Lokalizacja urządzeń na mapach – wizualne przedstawienie rozmieszczenia urządzeń na planach
budynków.

Multi-konfiguracja – mapowanie ustawień lub
książki adresowej do wielu urządzeń jednocześnie
w jednym procesie.

Wydajna aplikacja – 64-bitowe wsparcie dla szybkiego przetwarzania danych nawet dla 5 000 urządzeń
na jeden serwer.

ZARZĄDZANIE MNIEJSZĄ FLOTĄ URZĄDZEŃ
Jeśli Twoja firma wykorzystuje mniej niż 100 urządzeń,
a nie chcesz rezygnować z dostępnych funkcji, nasza
aplikacja KYOCERA Net Viewer pozwoli w idealny
sposób zarządzać i organizować monitoring mniejszych środowisk tworzenia dokumentów.

WSPIERANE URZĄDZENIA
	Wspierane systemy operacyjne
Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 oraz
Windows Server 2003, 2008, 2008R2 i 2012.
(32-bit i 64-bit)
Zgodność z przeglądarką internetową
Microsoft Internet Explorer 7, 8 i 9.

W celu UZYSKANIA więcej informacji o KYOCERA Net Admin prosimy o kontakt z:
Wyłączny Dystrybutor Kyocera w Polsce 				
Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel.: 22 53-60-800, faks: 22 83-17-043
NIP: 526-03-08-803, KRS: 0000271167
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