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Modułowe rozwiązanie do ewidencjonowania
produkcji dokumentów oraz zarządzania drukiem

We współczesnym konkurencyjnym środowisku biznesowym istotną kwestią dla przedsiębiorstw jest

możliwość zarządzania produkcją dokumentów na urządzeniach biurowych. Rozpowszechnienie

urządzeń sieciowych spowodowało wzrost kosztów związanych z tworzeniem dokumentów, który

przy braku kontroli znacząco zwiększa koszty operacyjne. Firma Ricoh przewidziała to ryzyko i oferuje

skalowalne rozwiązania do zarządzania i ewidencjonowania we współpracy z wiodącymi dostawcami

oprogramowania, takimi jak Equitrac. Pakiet Equitrac Office™, rozwiązanie trzeciej generacji do

ewidencjonowania produkcji dokumentów, został zaprojektowany do monitorowania, zliczania i

kontrolowania druku dokumentów w sieci. To łatwe w obsłudze, modułowe oprogramowanie umożliwia

kontrolę urządzeń wielofunkcyjnych oraz dokładne śledzenie liczby kopii, wydruków oraz faksów na

podstawie takich atrybutów jak nazwa dokumentu, urządzenie, port, data i godzina, format papieru,

opcje obróbki końcowej, druk czarno-biały lub kolorowy. Koszty mogą być z łatwością przypisywane

do określonych osób, działów lub grup. Aplikacja Reports Manager pakietu Equitrac Office™ umożliwia

generowanie dostosowanych do własnych potrzeb raportów dokumentujących sposoby wykorzystania

sprzętu, na przykład na poziomie użytkowników lub działów, albo pod kątem obciążenia

poszczególnych urządzeń. W ten sposób można wskazać mocniejsze oraz słabsze obszary w zakresie

organizacji produkcji dokumentów. Equitrac Office™: wprost idealne narzędzie pozwalające na lepsze

zrozumienie wykorzystania sprzętu biurowego oraz na zarządzanie kosztami wydruku dokumentów.
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Print & Copy Control 
oraz PageCounter™
Equitrac Office™ dba o to, by wydruki nie były
oglądane przez osoby nieupoważnione. Dokument
jest zatrzymywany na serwerze druku aż do chwili,
gdy w systemie zidentyfikuje się osoba uprawniona.
Identyfikację użytkowników obsługują dwa moduły.
Dedykowany dla urządzeń Ricoh, opcjonalny moduł
Print & Copy Control (PCC) można wbudować
w urządzenie Aficio™. Użytkownicy mogą wówczas
wprowadzić PIN lub swój identyfikator i hasło za
pośrednictwem panelu operatora. Druga możliwość
to PageCounter™ będący zewnętrznym
terminalem identyfikacji, obsługującym dodatkowo
karty magnetyczne.

Client Billing
Moduł Client Billing ułatwia zarządzanie środkami
projektu poprzez przypisywanie kodów bilingowych
do zadań drukowania i kopiowania (podlegających
lub nie podlegających fakturowaniu). Transakcje
zapisywane są w bazie danych pod wybranym
kodem w celu wygenerowania raportów do faktu-
rowania lub przypisania do centrów kosztowych.

Rules & Routing
Za pomocą modułu Rules & Routing można m.in.
zdefiniować zasady kasowania, wstrzymywania lub
przekierowywania zadań drukowania. Na przykład
w celu zwiększenia produktywności i ograniczenia
kosztów praca licząca 50 stron może zostać
wysłana do drukarki o większej wydajności
i mniejszym koszcie wydruku.

Desktop Tools
• Autoryzacja online pozwala na identyfikację

poprzez źródła zewnętrzne, takie jak LDAP
lub system operacyjny, np. Windows® NT
(domena lub grupa robocza).

• Podgląd kosztu wydrukowania dokumentu na
stacji roboczej dla zadań drukowania wysłanych
do serwera przed zrealizowaniem wydruku.

• Klucz zwalniania wydruku wykorzystywany przez
anonimowego użytkownika, gdy identyfikacja
może być wykonana przez użytkownika przed
wydrukiem. Praca jest bezpiecznie zwalniana
przez podanie klucza autoryzacji przy drukarce.

Desktop Printing
Dzięki modułowi Desktop Printing rejestrowane
są wszelkie zadania drukowania realizowane
przez sterowniki drukowania systemu Windows®.
Obsługiwane są interfejsy podczerwieni, USB,
LPTx, Firewire, Bluetooth, bezpośrednie
drukowanie IP i inne rodzaje połączeń lokalnych.

Server Clustering
W celu uzyskania większej niezawodności systemu
można rozmieścić dodatkowe komponenty
serwerowe w środowisku klastrowym Windows®.
Moduł Server Clustering pracujący w konfiguracji
aktywny-aktywny lub aktywny-pasywny 
udostępnia administratorom systemu możliwości
nieprzerwanego rejestrowanie wydruków oraz
zarządzania nimi.

Dual Pricing
Do zadań drukowania można zastosować dwa
różne schematy kosztowe: wewnętrzny oraz
zewnętrzny. Opcja Dual Pricing jest przydatna
przy równoczesnym określaniu faktycznych
kosztów drukowania oraz niezależnych od nich
cen wydruków na przykład do obciążania
poszczególnych działów.

Aficio™ Counter Manager (ACM)
Aficio™ Counter Manager, bezpłatna opcja
pakietu Equitrac Office™ tylko dla urządzeń firmy
Ricoh, automatycznie generuje szczegółowe raporty
zawierający odczyty stanów liczników kopii,
wydruków oraz faksów. Umożliwia to kontrolowanie
wykorzystania drukarek i kopiarek, fakturowanie
klienta, jak również ułatwia podejmowanie przyszłe
decyzje dotyczące zakupu urządzeń.

Monitorowanie, zliczanie i kontrolo-
wanie druku dokumentów w sieci

User
Colour documents

B/W documents
> 500 pages

Identyfikacja online oraz podgląd kosztu wydruku.

Moduł Rules & Routing pozwala na kasowanie
zadań drukowania, wstrzymywanie ich lub
przekierowywanie na bardziej optymalne urządzenie.

Aby wydruki nie były oglądane przez osoby nieupo-
ważnione, Equitrac Office™ zapewnia podwyższone
bezpieczeństwo drukowania dokumentów.

Equitrac Office™ cechuje się elastyczną
architekturą, co służy zaspokojeniu potrzeb

różnych środowisk roboczych. Dostępne
są dwie wersje oprogramowania: 

Equitrac Office™ Suite oraz Small Business
Edition. Biura, instytucje rządowe, edukacyjne

i inne mogą być teraz bardziej wydajne
zmniejszając przy tym koszty operacyjne.



RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3,

P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,

The Netherlands.

Phone: +31 (0)20-5474111 

Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy skontaktować się z:

POL/RPL - B0904N - 240800

Ricoh wierzy w zachowanie cennych
zasobów naturalnych Ziemi. 

Wszystkie marki oraz nazwy produktów
są znakami towarowymi ich właścicieli.

Raportowanie

• Sumaryczne, szczegółowe oraz ogólne raporty aktywności według 
użytkownika, działu, kodu bilingowego lub urządzeń

• Personalizowane oraz standardowe szablony raportów
• Eksport raportów do oddzielnej analizy
• Zdalny dostęp do raportów
• Programowanie generowania i eksportu raportów

Narzędzia klientów

• Obsługa środowisk stacji roboczych Windows®, Macintosh i Citrix®

• Okno wprowadzania kodu bilingowego przy drukowaniu w systemach 
Windows® i Macintosh

• Rejestrowanie wydruków lokalnych dla różnych interfejsów: podczerwień,
USB, LPTx, Firewire, Bluetooth oraz dla bezpośredniego druku IP

• Identyfikacja online 
(wewnętrzna, natywna systemu operacyjnego lub LDAP)

• Klucz zwolnienia wydruku dla użytkowników anonimowych
• Podgląd kosztu wydruku

Terminale

• PageCounter™ z lokalną pamięcią podręczną do kontroli kopiowania 
przy braku połączenia z siecią

• Podgląd malejącego salda przez PageCounter™
• Zautomatyzowana konfiguracja terminala PageCounter™
• Obsługa logowania numerycznego, alfanumerycznego oraz PIN
• Obsługa kart magnetycznych (ścieżka nr 2 paska magnetycznego)
• Szczegółowe rejestrowanie parametrów kopiowania poprzez 

specyficzną architekturę urządzeń Ricoh
• Podgląd salda użytkownika
• Podsumowanie kosztów na koniec sesji

W celu uzyskania danych szczegółowych, wymagań systemowych oraz
informacji o kompatybilnych urządzeniach wielofunkcyjnych należy
skontaktować się z lokalnym dostawcą produktów Ricoh.

Rejestrowanie drukowania dokumentów

• Śledzenie wykorzystania według urządzeń, użytkowników, działów
• Bezpieczne zwalnianie wydruków
• Zwalnianie wydruków na wybranym urządzeniu
• Rejestrowanie zadań kopiowania za pomocą zewnętrznych terminali 

PageCounter™ lub dedykowanego dla urządzeń Ricoh, wbudowanego
w urządzenie modułu Print & Copy Control

Duże firmy

• Obsługa wielu serwerów druku różnego typu
• Zgodność z usługami terminalowymi
• Określanie zasad kasowania, wstrzymywania lub przekierowywania 

zadań drukowania na urządzenia kompatybilne
• Zbieranie danych sumarycznych do raportowania
• Obsługa klastra serwerów Windows® 2000 i 2003
• Języki komunikacji: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański

Zarządzanie systemem, konfiguracją i cenami

• Obciążanie według użytkowników, działów lub klientów
• Ustalanie cen według stron oraz parametrów drukowania
• Szeroki zakres konfiguracji cenników
• Rabaty i opłaty dodatkowe dla poszczególnych kont
• Rabaty i opłaty dodatkowe według godzin i dni tygodnia
• Dwa niezależne schematy kosztowe
• Zdalne zarządzanie konfiguracją
• Podgląd kolejki wydruku

Zarządzanie kontami

• Zdalne zarządzanie kontami
• Import kont użytkowników z domeny
• Automatyczne tworzenie kont
• Natywna autoryzacja systemu operacyjnego lub LDAP
• Synchronizacja kont z active directory
• Aplikacja kasjera
• Moduł Deposit Station do integracji kart płatniczych
• Osobiste wyciągi z kont
• Aplikacja Release Station do zwalniania wydruków na stacji roboczej

Equitrac Office™

Główne funkcje
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Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl


