
KDFM eXplorer
Uma solução de gerenciamento de equipamentos de confiança e alto desempenho para otimizar a 
sua produtividade, controlar seus custos, facilitar a integração com seu ERP e reter seus clientes. 

KDFM eXplorer é o sistema mais completo para gerenciamento remoto de 
impressão disponível no mercado. Permite a visualização a qualquer momento 
do status do dispositivo, prevê e projeta o reabastecimento de consumíveis 
automaticamente e integra as contagens no seu ERP ou em qualquer outro 
sistema de base de dados para facilitar o processo de faturação de seu cliente.  

Principais características do KDFM eXplorer inclui:  

 ➤ Monitorização remota do sistema de impressão, gerenciamento de alertas  
 e entregas 

 ➤ Leitura automatizada de contadores e integração de dados via tecnologia  
 API com sistemas externos, como ERP’s

 ➤ Histórico de dados disponível de volumes de impressão, alertas, manuseio  
 e uso de consumíveis por dispositivo 

 ➤ Eliminação de estoque de reposição armazenado nas instalações do cliente  
 e desperdício de toner, prevendo a data de reabastecimento

 ➤ Visibilidade de toda o parque de máquinas do seu cliente, incluindo  
 os dispositivos não gerenciados (dentro do limite de 40% dos dispositivos  
 gerenciados) 

 ➤ Estabilidade ininterrupta do dispositivo, incluindo instâncias quando o PC  
 que contém o DCA está desligado, graças ao DCA eXplorer incorporado  
 no dispositivo * ou instalações múltiplas do DCA (várias estações de  
 trabalho) em um único local do usuário final. 

 ➤ Compatível com MAC OSX, RASPBERRY PI2/PI3 e Linux 

 ➤ Relatórios avançados de inteligência empresarial para dashboards  
 sofisticados e visualizações interativas. Uma ótima ferramenta para  
 tomada de decisões. 

 ➤ Redução dos custos de envio com a consolidação do pedido de toner por  
 dispositivo e site

 ➤ Acesso livre ao HP Smart Device Services (SDS)**, powered by  
 MPS Monitor

 ➤ Integração de seus códigos dos consumíveis para encomendas dos mesmos

Destaques:
• Fácil de implementar e  
 aceder em qualquer  
 dispositivo com internet  
 (PC, tablets, smartphones…)

• Atualizações gratuitas e  
 automáticas em tempo real

• Plataforma na nuvem  
 com dados hospedados num  
 ambiente altamente seguro,  
 servidor baseado na UE e  
 compatível com RGPD

• Independente dos fabricantes 

• Gestão multimarcas

• Programa de reflorestação  
 PrintReleaf

Um agente de 
recolha de dados 
multiplataforma 
(DCA).

Único na  
indústria MPS!
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Como o KDFM eXplorer se diferencia dos outros softwares 
de gerenciamento de dispositivos remotos?  
Com quase 40 anos de experiência no setor de imagem, a Katun conhece as preocupações diárias dos 
nossos revendedores de sistemas de impressão: racionalização de custos, otimização da produtividade e 
satisfação do cliente. Portanto, a Katun recrutou um líder europeu em gerenciamento de dispositivos para 
atender a essas expectativas:

➤ Dados sempre ativos
O PC que contém o DCA, desligado, uma atualização de segurança ou o equipamento sendo substituído são 
apenas algumas das possíveis causas para que os níveis de toner ou alertas de manutenção não sejam mais 
acionados. Com o DCA eXplorer multiplataforma (tecnologia de redundância), os dados permanecem ativos 
e sistematicamente atualizados no portal.

➤ Facilitar o processo de faturação do cliente
Com a transferência de dados via API, disponível com o KDFM eXplorer, permite facilmente a integração 
de dados no seu ERP ou qualquer outro sistema de base de dados. Exportação de dados disponível nos 
formatos mais populares (excel, csv, xml, pdf, etc).

➤ Gerenciamento de contratos de custo por página  
KDFM eXplorer permite que os revendedores e prestadores de serviços, que não estão equipados com um 
ERP, gerenciem contratos de manutenção e tenham acesso ao histórico de custos por dispositivo.

➤ Compartilhe informações com seus clientes
KDFM eXplorer permite que os revendedores forneçam acesso restrito a seus clientes para personalizar o 
portal com um logotipo da empresa, dashboards para recolher volumes de impressão, identificar as fontes 
de desperdício e avaliar a atualização de equipamento, promovendo a satisfação do cliente.

➤ Uma solucão económica e acessível  
KDFM eXplorer é uma solução flexível: pode cobrar por dispositivo conectado / mês, sem compromisso de tempo 
ou beneficiar da taxa degressiva com base em uma quantidade mínima mensal de dispositivos faturados.

Experimente o KDFM eXplorer gratuitamente por 30 dias!
* Atualmente disponível no Samsung XOA / E, HP FutureSmart, HyPAS (Kyocera,      
   Utax, TA), Lexmark ESF, Olivetti IWS 2xtechnology e OpenAPI
** incluído no programa de gerenciamento KDFM eXplorer


