
Infinite User Management

O Infinite User Management da Katun é parte de uma poderosa 
solução de software KDFM Premier que fornece aos seus clientes 
ferramentas de gestão de impressão inteligentes, agiliza o custo da 
saída de documentos, aumenta a segurança dos documentos e oferece 
métodos flexíveis de recuperação de custos.

O Infinite User management da Katun é disponibilizado pela Print Au-
dit. Estrutura baseada completamente na internet – Não é necessário 
um servidor de Impressora.

Seus Benefícios 

 ➤ Conquiste novos clientes com  
 poderosas ferramentas de  
 avaliação de dispositivos   
 e usuários

 ➤ Crie fluxos de receita recorrentes  
 adicionais cobrando aos clientes  
 novos serviços

 ➤ Aumente a fidelidade do cliente  
 na criação de novas propostas  
 de valor

 ➤ Formação completa e suporte  
 local completo incluído

Ganhos para os Seus Clientes

 ➤ Reduzir as despesas gerais  
 de impressão

 ➤ Proteger trabalhos de impressão e  
 preservar dados confidenciais

 ➤ Impressão móvel fácil

 ➤ Transformar centros de custo em  
 centros de lucro

 ➤ Ajudar a reduzir o desperdício de  
 papel e o impacto ambiental

 ➤ Reduzir a carga de TI

 ➤ Tenha sempre o dispositivo certo  
 para o trabalho de impressão certo
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Análise de Impressão do Usuário 
 ➤ Monitoriza automaticamente 100% da sua impressão,  

 incluindo dispositivos locais, em rede e  em IP direto 

 ➤ Economize dinheiro, revelando ineficiências de  
 impressão com poderosas ferramentas de análise  
 de volume 

 ➤ Receba registos de controlo para todos os documentos  
 criados com os dispositivos habilitados Embedded*

Segurança na Impressão &  
Impressão em Roaming 

 ➤ Imprimir um trabalho através de qualquer dispositivo  
 com acesso à web (Pull Printing)

 ➤ Os trabalhos não são impressos até que o usuário esteja  
 pronto para buscá-los no dispositivo, para eliminar  
 páginas perdidas e manter a confidencialidade

 ➤ Imprima documentos onde e quando precisar num um  
 fluxo de trabalho seguro

Impressão de Administração 
 ➤ Criação de custos e usuários eco conscientes

 ➤ Controle os custos limitando o uso por usuário em  
 impressoras locais e incentivando a impressão no  
 modo duplex 

 ➤ Configurar regras para impedir que documentos  
 confidenciais sejam impressos 

Contabilização de custos Rigorosa  
 ➤ Criar saldos decrescentes com base em custos de  

 trabalho, total de páginas, páginas de cor ou páginas a  
 preto e branco

 ➤ Automatize 100% dos processos de faturação do cliente

 ➤ Autenticação de usuários solicitando um código PIN

 ➤ Monotorização opcional para trabalhos de cópia,  
 digitalização e fax com recurso Embedded*

Avaliação gratuita disponível por 15 dias. Comece agora!

Para mais informação sobre o programa Infinite User Management e KDFM Premier, 
contacte o seu representante de vendas Katun ou visite www.katun.com.

*NOVO! A função “Embedded” está agora disponível para  
plataformas Kyocera HyPAS, bem como para plataformas  
HP OXP, Xerox EIP, Sharp OSA, Konica-Minolta OpenAPI e  
Ricoh Xlet. Mais fabricantes brevemente.


