
KDFM eXplorer

O KDFM eXplorer é uma solução de gestão de impressão remota 
completa e avançada. A sua facilidade de utilização exclusiva, 
fiabilidade do fluxo de dados, segurança e flexibilidade tornam-no 
uma das melhores escolhas para qualquer revendedor que gere uma 
frota de dispositivos de impressão nas instalações dos clientes, que 
pretende melhorar os níveis de serviço ao mesmo tempo que reduz  
os custos. 

PRINCIPAIS CAPACIDADES:  

 ➤ Monitorização remota de toda a frota de impressão,  
 qualquer marca e modelo

 ➤ Recolha automática de dados a partir de redes geridas e não geridas  
 dispositivos de impressão.

 ➤ Gestão de alertas e relatórios sobre consumíveis (níveis, previsão em  
 páginas ou dias) e manutenção (códigos de serviço)

 ➤ Dispositivo de Acesso à Web: Acesso às páginas web de qualquer dispositivo  
 a partir do seu browser sem necessidade de uma ligação remota na rede  
 do cliente

 ➤ Acesso em tempo real ao estado do dispositivo, medidores, nível de  
 abastecimento, consumo, cobertura, duração e frequência das mudanças de  
 consumíveis com o apoio de relatórios de Power Bi Business Intelligence

 ➤ Gestão de contratos de clientes baseados em custo por página e toner

 ➤ Integração de dados via API com sistemas externos, ERP’s, etc.

 ➤ Plataforma analítica do portal KDFM eXplorer: criar muito facilmente  
 ou utilizar dashboards e relatórios interativos num ambiente de Business  
 Intelligence para apoiar o processo de tomada de decisões 

PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS:

• Simplificação dos  
 processos de gestão

• Maior rentabilidade nos  
 contratos de clientes

• Eliminar o stock de  
 consumíveis nas instalações  
 do cliente

• Resolução de problemas  
 de dispositivos remotos

• Previsão das despesas de  
 abastecimento ao longo  
 dos meses

• Impacto positivo no  
 ambiente  
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Ecossistema conectado de Parceiros e Integrações - Sem Taxas Adicionais! 
➤ Tecnologia Microsoft Power BI: a plataforma KDFM eXplorer Analytics permite a utilização de painéis de  
     instrumentos interativos existentes ou novos para facilitar o processo de decisão empresarial.

➤ Integração de impressão universal da Microsoft: ajudar os clientes a migrar a sua infraestrutura de impressão para a  
     nuvem Microsoft 365 e ter toda a sua frota de impressão gerida por uma única plataforma SaaS para maior segurança

➤ Integração de Dados PaperCut: Os clientes que também possuem uma conta Papercut podem aproveitar todos os dados  
     fornecidos por este último diretamente dentro do KDFM eXplorer, sem qualquer instalação de software adicional ou  
     taxa extra.

➤ Integração total com os serviços de dispositivos inteligentes HP (SDS): monitorização remota da impressora e gestão  
     da frota de impressão nos dispositivos HP

➤ Programa de Integração e Impressão Imprima, Plante: O KDFM eXplorer está totalmente conectado com o programa de  
     reflorestação certificado da Katun através de nossa parceria com PrintReleaf™.

KDFM eXplorer

Experimente o KDFM eXplorer gratuitamente por 30 dias!

POR QUE ESCOLHER o KDFM eXplorer?

ALTA SEGURANÇA
 ➤ Conformidade GDRP

 ➤ Certificado ISO/IEC 27001 e SOC 2. e teste  
 de validação de segurança BLI 

 ➤ Portal acessível via https e via processo  
 de autenticação segura: 2FA e SSO via Okta

 ➤ Permissão de usuário individualizada

CONFIABILIDADE DCA 
 ➤ Multiplataforma DCA: compatível com  

 sistemas operacionais Windows, Mac OSX,  
 Linux, Raspberry Pi3 

 ➤ DCA embutido diretamente em MFPs  
 selecionados: para coletar dados de todos os  
 dispositivos em rede de qualquer marca

 ➤ Múltiplos DCAs por site do cliente: garantir a  
 coleta permanente de dados e redundância  
 total, os DCAs são agrupados em um cluster.

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO 
E INOVAÇÃO
 ➤ Fácil de instalar e utilizar
 ➤ Equipa de Apoio Técnico da Katun para  

 ajudar na implementação
 ➤ Guia detalhado do usuário e tutoriais em  

 vídeo disponíveis
 ➤ Solução premiada
 ➤ A nova versão 4 do DCA usa os mais recentes  

 protocolos IoT e otimiza a descoberta da rede


