
KDFM eXplorer
Uma solução de gestão de frota fiável e de alto desempenho para otimizar a sua produtividade, 
controlar os seus custos e reter os seus clientes.

KDFM eXplorer é uma plataforma de software baseada na nuvem que 
satisfaz os requisitos dos revendedores de soluções de impressão: facilidade de 
utilização, segurança e fiabilidade dos dados, independência dos OEM, apoio 
eficiente à tomada de decisões e preços atrativos

Principais características do KDFM eXplorer:  
 ➤ Monitorização remota de impressoras em rede em tempo real: recolha 

automática de contadores, níveis de toner e alertas

 ➤ Compatibilidade do DCA com sistemas Windows, Mac, Linux e Raspberry Pi

 ➤ O DCA pode ser integrado directamente com Samsung XOA/E, Kyocera HyPAS, 
HP FutureSmart, Lexmark eSF, Olivetti OpenAPI MFPs*

 ➤ DCA multi-instalação no mesmo local do cliente (tecnologia de clustering)

 ➤ Gestão otimizada de alertas para reduzir o inventário e o desperdício e prever 
a data em que se esgota o toner com base nas páginas restantes para entrega ou 
manutenção mesmo-a-tempo

 ➤ Recolha automatizada de leituras e integração direta via API a sistemas 
externos (ERP, CRM, etc.) para automatizar os seus processos

 ➤ Visibilidade para toda a frota do cliente incluindo os dispositivos não geridos 
(dentro do limite de 40% dos dispositivos geridos)

 ➤  Plataforma de Business Intelligence (tecnologia Power BI) para criar 
facilmente dashboards personalizados e gráficos interativos

 ➤ Acesso gratuito aos serviços completos de dispositivos inteligentes HP 
(SDS)**, alimentados por MPS Monitor

 ➤ Microsoft Universal Print integrado na plataforma KDFM eXplorer para gerir 
e assegurar trabalhos de impressão (partilha de impressoras, filas de impressão e 
funcionalidades de impressão por puxar)

 ➤ Os usuários do PaperCut agora têm acesso a dashboards pré-criados e 
relatórios integrados na plataforma da KDFM eXplorer BI Analytics. Os dados 
são exportados automaticamente do PaperCut e convertidos em visuais incríveis 
com recursos avançados de filtragem, para análise em tempo real e assistência a 
decisões de negócios.

 ➤ Carregar referências de consumíveis do seu ERP e editar os formulários de 
encomenda e entrega do cliente 
 
* More OEMs coming soon. 
**Included in the KDFM eXplorer management program. 

 Destaques:

• Fácil de implementar

• Guia do utilizador completo  
 e tutoriais em vídeo

• Apoio da equipa de  
 peritos MPS

• Servidor seguro baseado  
 em nuvem baseado na UE -  
 Compatível com o GDPR

• Portal web personalizado  
 com o seu logótipo

• Carregamento de lista  
 de clientes

• Manutenção otimizada  
 e processo de gestão de  
 consumíveis

• Elegíveis para aderir ao  
 programa de reflorestação 
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Porquê escolher o KDFM eXplorer? 
➤ Um DCA multiplataforma fiável
O DCA instalado na rede do cliente é compatível com os sistemas operativos Windows, Mac OSX, Linux, Raspberry 
Pi3, e também pode ser incorporado directamente nos MFPs *. A fim de assegurar uma recolha permanente de 
dados e uma redundância total, vários DCAs podem ser instalados no mesmo local e agrupados num cluster.

➤ Alta Segurança
Conformidade com a ISO / IEC 27001: 2014 e a Directiva da UE 2016/679 (GDPR). O DCA é instalado na rede do 
cliente (porta 443 / HTTPS) e liga-se às impressoras utilizando a porta SNMP 161 / protocolo UDP. Portal acessível 
utilizando https e através de autenticação segura.

Vários perfis de utilizadores disponíveis e técnicas de aplicação de segurança, incluindo:

2 factores Autenticação - Número máximo de falhas de login - Dias de inactividade antes dos utilizadores 
desactivarem.

Os identificadores (nome de utilizador e password) para acesso HTTPS via Proxy são registados pelo conector, de 
forma codificada, única e exclusivamente no sistema do Cliente.

➤ Integração directa de dados no ERP  
API e SDK, disponíveis gratuitamente, permitem a integração automática de contadores, níveis de toner, alertas e 
estado da máquina em qualquer ERP, permitindo a gestão totalmente automatizada da cadeia de fornecimento de 
consumíveis.

➤ Painel de Informação de Consumíveis
Gráficos e relatórios interativos personalizáveis para previsão e 
informação de consumíveis ajudam o utilizador a prever os próximos 
reabastecimentos, calcular a taxa de cobertura real para identificar o 
consumo excessivo e antecipar a substituição do dispositivo.

Experimente o KDFM eXplorer  
gratuitamente durante 30 dias! 

*Actualmente disponível na Samsung XOA/E, HyPAS (Kyocera, Utax ,TA)
HP FutureSmart, Lexmark ESF, tecnologia Olivetti IWS 2x e OpenAPI
 


