Konfiguracja
na podstawie
reguł
Zmiana sposobu realizacji
zadania na podstawie reguł

you can

Wiele firm ogranicza użytkowanie drukarek kolorowych ze
względu na wysokie koszty drukowania. Niektóre nawet
posuwają się w ramach redukcji budżetów na wydruki do
całkowitej rezygnacji z zakupu drukarek kolorowych. Choć
może to faktycznie prowadzić do obniżenia kosztów, firma
traci korzyści płynące z możliwości wykonywania wydruków
kolorowych. Może to także spowodować wzrost wydatków
w innych obszarach, ponieważ wydruki kolorowe muszą być
wykonywane przez podmioty zewnętrzne.
Zalety rozwiązania uniFLOW

integrowane rozwiązanie z takimi
• Zfunkcjami
jak rozliczanie wydruków i
kopii, bezpieczne drukowanie,
tworzenie tras dla zadań oraz
zapisywanie dokumentów

odułowy system, który można
• Mskonfigurować
pod kątem określonych
potrzeb danej firmy

Zalety konfiguracji tworzenia
tras na podstawie reguł
Wymuszenie wydruków w czerni i bieli Opcje uniwersalnego sterownika

Dzięki rozwiązaniu uniFLOW istnieją inne
sposoby na umożliwienie wszystkim
użytkownikom realizacji wydruków
w kolorze bez utraty kontroli nad budżetem
na wydruki.
Rozwiązanie uniFLOW i uniwersalny
sterownik uniFLOW pozwalają
administratorom zdefiniować sposób
wydruku dokumentów spełniających
określone reguły. Mogą to być reguły
dotyczące aplikacji wykorzystanej do
utworzenia zadania wydruku, liczby stron
wydruku lub jego łącznego kosztu. Można na
przykład wprowadzić regułę nakazującą
wydruk wszystkich wiadomości e-mail w
czerni i bieli lub wydruk dwustronny
wszystkich zadań mających ponad
dwadzieścia stron.

Rozwiązanie uniFLOW pozwala nie tylko
automatycznie zmieniać właściwości
wydruku, lecz także monitować o to
użytkownika. Na przykład użytkownik,
który chce wydrukować w kolorze stronę
sieci WWW, może otrzymać monit o to, czy
chce zmienić wydruk na czarno-biały czy
zachować go w kolorze. Nie jest wówczas
konieczne usuwanie oryginalnego zadania i
ponowne jego przesyłanie. Wystarczy
nacisnąć jeden przycisk w wyświetlonym
okienku. Użytkownik otrzymuje także
informację o oszczędnościach wynikających
ze zmiany sposobu realizacji zadania.
Dzięki automatycznym i interaktywnym
zmianom sposobu realizacji wydruków firma
może udostępnić użytkownikom wydruki w
kolorze, a jednocześnie zachować kontrolę
nad ich kosztami. Wszystkie oszczędności
wynikające ze zmiany zasad realizacji
wydruków przez uniFLOW są zapisywane
w bazie danych i mogą być umieszczone
w raportach1.

utomatyczna zmiana sposobu
• Arealizacji
zadania na podstawie reguł
M

onitowanie
użytkowników o zmianę
• sposobu realizacji
zadania
stosowania różnych reguł
• Mdoożliwość
różnych drukarek, użytkowników
i grup

ferowanie wszystkim użytkownikom
• Ozalet
wydruków kolorowych bez
narażania budżetu na wydruki na
zbędne ryzyko

nikanie realizacji niepotrzebnych i
• Udrogich
wydruków
warancja poinformowania
• Gużytkowników
o kosztach realizacji
wydruku
1 Funkcje wymagające modułu Statistics

Konfiguracja na podstawie reguł
Zmiana sposobu realizacji zadania na podstawie reguł

Wymagane oprogramowanie
i moduły

bazowa uniFLOW (WE, BE,
• LCE,icencja
EE)
unkcja konfiguracji na podstawie reguł
• Fwymaga
modułu Rules and Routing

System operacyjny dla
serwera uniFLOW

• Windows 2000/2003/2008
nternet Information Server 5.0
• I(2000),
6.0 (2003), 7.0 (2008)
rzeglądarka Internet Explorer 5.5 lub
• Pnowsza
(zalecana przeglądarka:
Internet Explorer 7)

System operacyjny dla klienta
uniFLOW (opcjonalnie)

• Windows NT/2000/XP/2003/Vista
Internet Explorer
• P5.5rzeglądarka
lub nowsza
• Macintosh Mac OS 9.1, 9.2, 10.x
Funkcje konfiguracji na
podstawie reguł
Ogólne funkcje

•
ożliwość monitowania użytkowników
• Mprzed
zmianą opcji wykańczania
ożliwość ustawiania wielu reguł dla
• Mjednej
drukarki
M

ożliwość
różnych reguł
• do różnychstosowania
użytkowników i grup
yświetlanie użytkownikom strony sieci
• WWWW
z informacją o oszczędnościach

 utomatyczna zmiana opcji wykańczania
A
dokumentów na podstawie reguł

płynących ze zmiany opcji realizacji
wydruku

szczędności uzyskiwane dzięki zmianie
• Oopcji
są zapisywane w bazie danych
1

Możliwość konfiguracji opcji wykańczania

•
• Wydruki jednostronne lub dwustronne
• Zszywanie w różnych miejscach
• Dziurkowanie
• Dwukrotne składanie
Wydruki w kolorze lub czarno-białe

Kryteria tworzenia tras

• Koszt realizacji zadania
• Nazwa zadania
• Łączna liczba stron w zadaniu
• Liczba kopii
• Liczba stron
• Czy zadanie zawiera kolor
zy zadanie jest realizowane
• Cjednostronnie
• Nazwa komputera źródłowego
• Godzina
• Rozmiar (w bajtach)
• Status drukarki
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