KDFM Monitor:

A sua melhor ferramenta de gestão do parque de máquinas!

Seus Benefícios
• Poupa tempo no seu
processo de facturação
• Reduz os seus custos de
inventário

KDFM Monitor
A solução da Katun para a gestão do parque de máquinas, está desenhada
para recolher leituras dos seus contadores de forma remota, criação de
alertas inteligentes versáteis e relatórios de serviços para a gestão do seu
parque de máquinas, tanto impressoras como MFP.

• Planificação de consumíveis
e de manutenção antecipada

Esta solução baseada em nuvem, é flexível e acessível a partir de qualquer
browser com permissão de segurança. É compatível com todos os
equipamentos de impressão ao mesmo tempo que se mantém independente
dos fabricantes de originais.

• Aumenta a satisfação
do cliente

Comece a poupar tempo e dinheiro, subscrevendo o seu contrato
KDFM Monitor, agora sem uma quantidade mínima de faturação e
sem compromisso de tempo!

• Formação e suporte inicial g
ratuitos incluídos

➤ Recolha

• Sessões de formação
personalizadas disponíveis
• Ajude a preservar o
 ambiente com o programa de
reflorestamento PrintReleaf
• Integração direta de dados
aos ERPs
• Detecta novas oportunidades
de vendas

➤ Avaliação
➤ Gestão Proactiva
➤ Consumíveis e Serviço em tempo
A solução KDFM Monitor é uma ferramenta de gestão do parque de máquinas
que de forma remota ajuda os clientes do sector de equipamentos de escritório
nas suas operações diárias em:
• Recolha da leitura dos contadores de forma fácil e precisa, e exportação dos
dados para o processamento das faturas dos seus clientes.
• Calcula o gasto do toner e outros consumíveis mediante alertas apropriados.
• Aumenta a sua receita oferecendo consumíveis para as impressoras que já
esgotaram o toner.

Apoio e
Segurança
• Solução baseada em 		
nuvem sem necessidade de
instalação de hardware
• Actualizações e descargas
totalmente automatizadas
• Equipa de Especialistas
disponíveis no seu idioma
• Software e interface 		
seguros usando 		
encriptação RSA 1024 Bit

KDFM Monitor
Recolha Automática da Leitura de Contadores

Uma vez instalado no site do cliente, o KDFM Monitor listará todos os
equipamentos conectados a uma rede com a sua descrição completa (IP,
endereço MAC, número de série, marca, modelo, etc.). Tudo isto de forma
gratuita. Receberá uma notificação cada vez que haja um equipamento novo
conectado à rede. Pode seleccionar os equipamentos que pretenda rastrear.
Estes dados podem ser exportados para o seu ERP para facilitar o processo
de faturação.

Entregas a Tempo

Pode criar alertas inteligentes muito potentes e eficazes, como avisos
de toner baixo nos dias anteriores ao final do consumível, o que lhe
possibilitará fazer planos para entregar antecipadamente os consumíveis e
serviços de manutenção. O KDFM Monitor gere alertas recorrentes e é uma
das ferramentas mais fiáveis do mercado.

Novas Oportunidades de Vendas

Com o KDFM Monitor poderá ter uma visão geral completa do parque de
máquinas dos seus clientes, poderá detectar equipamentos dos concorrentes
e desenvolver orçamentos de custos, oferecendo equipamentos a preços mais
competitivos, que se ajustem aos requisitos de impressão dos seus clientes, e
assim aumentar a sua lealdade.
Se necessita de formação adicional e personalizada, a nossa equipa de
especialistas, estará disponível para uma sessão demonstrativa sobre
como criar alertas inteligentes avançados e implementar conexões de
equipamentos (faturado à parte).

Então, está pronto para se conectar?
Contacte agora o seu Representante de Vendas da Katun ou visite
a nossa página web para solicitar a versão demo através da internet:
http://www.katun.com/eu/kdfm-information-demo-request-form/
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