EveryonePrint
Kategori

Moln- och
mobilutskrift

Egenskaper
–
–
–
–
–

Säkra utskrifter
Flexibla utskriftsmöjligheter
Stöd för BYOD (Bring Your Own Device)
Redovisning och debitering
Stöd för olika filformat och utskriftsinställningar

SÄKER MOBILUTSKRIFT
I PRIVATA MOLN
EveryonePrint (EOP) erbjuder mobilutskrift genom teknik för privata moln. Denna funktionalitet efterfrågas av många små
till medelstora företag och organisationer som vill kunna erbjuda säkra mobilutskrifter, t.ex. inom utbildningssektorn.
EOP:s privata värdbaserade molntjänst erbjuder företag säker mobilutskrift, inklusive follow-me-utskrift – utan särskild
konfiguration eller installation av programvara på klientenheterna.

IT-administratörer kommer även att uppskatta EOP:s
administrationsfunktioner som gör det lätt att snabbt lägga
till och ta bort användarkonton och ange behörigheter.
Användarna får tillgång till en mängd olika EOP-funktioner,
bland annat tre olika utskriftsmetoder – via e-post,
webbportal och skrivardrivrutin. Denna lösning har
användarvänliga gränssnitt och lättanvända funktioner som
garanterar smidig hantering.
Om man bortser från bekvämlighetsaspekten med
mobila utskrifter är säkerheten kanske den viktigaste

* Bring Your Own Device

aspekten. EOP erbjuder hög säkerhet med kryptering
av all skrivarkommunikation (enhet till server – server till
utskriftsenhet). De flexibla utskriftsmöjligheterna såväl som
säker aktivering av utskrifter direkt från skrivaren garanteras
genom användarverifiering – vilket även förhindrar att
utskrifter glöms kvar i skrivarnas utmatningsfack.
EOP är en plattformsoberoende lösning som ger ökad
flexibilitet med stöd för BYOD*. EOP stödjer många olika
filformat och alla tillgängliga utskriftsinställningar. Om
redovisning och spårning av utskrivna dokument krävs kan
EOP kopplas till ett redovisningssystem.
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HUVUDFUNKTIONER
Säker utskrift
– Administration av åtkomstbehörigheter
Administratören tilldelar och hanterar åtkomstbehörigheter
genom att t.ex. aktivera verifieringsfunktionen så att
endast behöriga användare kan skriva ut.
– Heltäckande kryptering: Kryptering kan aktiveras för
säker överföring av utskriftsdata till servern och från
servern till utskriftsenheten (klient till server – server till
utskriftsenhet). Det innebär att alla utskriftsdata överförs
i krypterad form.
– Privatmoln för utskrifter: För att säkerställa
att konfidentiella dokument förblir säkra inom
företagsnätverket installeras EOP på en lokal server.
– Follow-me-utskrift: Registrerade användare kan
aktivera utskriften av sina dokument på valfri skrivare i
nätverket och behöver inte ange någon specifik skrivare
i förväg.
– Exempel på utskrift för gäster: Företagsnätverket kan
göras tillgängligt för kunder och besökare så att de kan
skicka utskrifter via e-post eller en webbportal.
– Säker aktivering av utskrifter: Obligatorisk verifiering
kan aktiveras för aktivering av utskrifter. Detta innebär
att utskrift bara kan ske om användaren kan identifiera
sig direkt vid utskriftsenheten.
– Verifiering med PIN-kod: Registrerade användare
får en unik och personlig PIN-kod för inloggning i
applikationen.
– Verifiering med ID-kort (tillval): I stället för att
behöva ange inloggningsuppgifter manuellt vid varje
utskriftstillfälle kan användarna använda ett ID-kort som
avläses av skrivarens kortläsare.
– Verifiering med användarnamn och lösenord: Med
denna metod loggar användarna in med användarnamn
och lösenord (verifieras mot en LDAP-server).

Flexibla utskriftsmöjligheter
– Utskrift via skrivardrivrutin: Dokument kan skrivas ut
från en PC med en allmän skrivardrivrutin. Alternativt
kan skrivardrivrutiner för specifika skrivare installeras
på datorerna för att ge åtkomst till alla utskrifts- och
efterbehandlingsinställningar.
– Utskrift via e-post: Dokument för utskrift skickas
som bilaga till en specifik e-postadress. Både
e-postmeddelandet och bifogade filer kan skrivas ut.
– Utskrift via webbportal: Dokumenten som ska skrivas
ut laddas upp till en webbportal. Utskriften kan aktiveras
antingen direkt från webbportalen eller från skrivarens
kontrollpanel.

Stöd för BYOD*
– Stöd för skrivare från olika tillverkare: EOP är
kompatibelt med många olika skrivarfabrikat och har
stöd för maskinparker med många olika skrivarmodeller.
– Utskrift från mobila enheter: E-post och andra
dokument som finns lagrade på användarnas mobila
enheter kan skrivas ut smidigt.
– Optimal användbarhet: EOP är utformat som en
självbetjäningslösning som är enkel att installera och
konfigurera. Användarna behöver därför inga särskilda
IT-kunskaper.
– Utskrift utan drivrutiner: Detta görs genom att skicka
dokument via e-post eller webbportalen.

Stöd för många olika filformat och
utskriftsinställningar.
– Stöd för skrivardrivrutiner: Den allmänna skrivar
drivrutinen möjliggör utskrift från alla program och
plattformar, bl.a. Windows, Macintosh, Linux osv.
– Utskrift med avancerade skrivardrivrutiner: Alla
utskrifts- och efterbehandlingsinställningar kan göras
tillgängliga genom att installera skrivartillverkarens
drivrutiner.
– Stöd för filformat utan drivrutiner: Systemet har
stöd för alla vanliga filformat och kräver ingen särskild
skrivardrivrutin.
– Konfiguration av utskriftsinställningar via webb
portalen: Grundläggande utskriftsinställningar kan
anges via en webbsida i stället för på skrivarens
kontrollpanel.
– Standardutskriftsinställningar: Standardutskrifts
inställningarna kan bestämmas av administratören som
har full kontroll över hur dokument skrivs ut.
– Utskrift av webbplatser: Webbplatser kan skrivas
ut genom att ange motsvarande webbadress i
utskriftsportalens startsida.

Redovisning och debitering
– Koppling till redovisningssystem (tillval): EOP kan
enkelt kopplas till ett redovisningssystem.
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