
Recolha informação valiosa de forma fácil e rápida
Entender como estão os clientes a imprimir, é essencial para estabelecer 
uma relação comercial e assegurar negócios futuros. Não pode perceber 
o que os clientes necessitam se não sabe quais são as suas expectativas 
e muitas vezes nem eles próprios o sabem. Com o KDFM Audit Key de 
uso fácil e rápido, poderá obter toda a informação de que necessita 
numa questão de minutos, a um custo acessível. 

Até agora, para entender todas as necessidades de impressão dos seus clientes, era 
necessário entrar em contacto com eles para averiguar quantas impressoras possuem, 
as estão usando e quanto lhe estão custando. A forma de obter estes dados é através 
da informação que lhe proporciona o cliente.

Mas muitas vezes, é você quem tem que recolher a informação directamente, o que se 
torna difícil e requer muito tempo. O KDFM Audit Key foi desenvolvido para lhe facilitar 
este trabalho com uma simples ferramenta que recolhe a informação por si.

Visão geral do KDFM Audit Key
O KDFM Audit Key é um dispositivo USB que lhe oferece uma visão geral de todas as 
máquinas de uma rede local, indicando as leituras dos contadores, de forma completa, 
fácil e rápida.

Quando visitar  um cliente pela primeira vez, já não necessitará de perder tempo 
percorrendo as suas instalações para encontrar as impressoras e apontando 
manualmente os contadores de cada uma.

Apenas terá que conectar o KDFM Audit Key num dos computadores da rede local, que 
fará uma pesquisa e lhe fornecerá a si e ao seu cliente um relatório detalhado de todas 
as impressoras da rede incluindo as leituras dos contadores, tudo isto numa questão 
de minutos, deixando o resto do tempo livre para construir e fortalecer a sua relação 
com o cliente. Quando voltar ao cliente pela segunda vez, apenas terá que executar a 
pesquisa novamente, e aqui começa a parte interessante já que o KDFM Audit Key lhe 
dará um relatório comparativo quantitativo do uso que teve cada uma das impressoras 
durante um determinado período de tempo. Inclusive poderá dar-lhe informação acerca 
do custo individual de cada impressora, se o cliente lhe oferece informação do seu 
“custo por cópia”. É uma ferramenta de grande utilidade que lhe proporciona uma 
informação muito valiosa, e dessa forma você poderá oferecer ao seu cliente a melhor 
opção com base nas suas necessidades de consumo, ao mesmo tempo que lhe dá uma 
ideia de como e onde o seu dinheiro está a ser gasto nos custos de impressão.

O KDFM Audit Key oferece-lhe uma solução rentável cujo preço foi estabelecido 
para que cada vendedor tenha o seu próprio USB, o que significa que as pesquisas e 
relatórios possam ser usados continuamente sem ter que esperar que um dispositivo 
USB fique disponível e assim não perder nenhuma oportunidade de venda.

Relatórios Adaptáveis
A opção de relatórios foi desenhada para oferecer uma ampla variedade de relatórios 
diferentes, podendo oferecer informação no seu formato padrão ou em gráficos de 
barras para tornar a sua leitura mais fácil. A pesquisa avançada e selectiva em todos os 
relatórios, oferece-lhe a possibilidade de eleger apenas certos tipos de impressoras (ex. 
por tipo, localização, etc.). Os relatórios são gravados como arquivos CSV para garantir 
compatibilidade com os pacotes de software padrão como Proposal ou Planning 
Application Tool.
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Relatórios Personalizados
A aparência e manuseamento dos relatórios podem ser personalizados, o que significa que podem ser adaptados 
de maneira a que pareça que fazem parte da sua própria empresa. Pode adicionar o seu logotipo, alterar o nome da 
aplicação e criar as suas próprias marcas de àgua. Também pode decidir qual a informação que quer proporcionar aos 
seus clientes ocultando qualquer coluna que não seja necessária.

Idiomas
O KDFM Audit Key automáticamente detecta o idioma local– Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Espanhol ou Holandês.

Pesquisa Avançada
Escolha executar uma pesquisa sobre uma única rede ou em alternativa também pode executar a digitalização avançada 
em varios ambientes de escritório.

Como funciona o KDFM Audit Key:
•	 Insira o KDFM Audit Key num computador da rede e ele abrirá de forma automática.

•	 Introduza o nome do cliente ou localização para criar uma pasta se se tratar de um cliente novo ou pesquisar na lista  
 de clientes já existentes.

•	 Seleccione ‘Scan’ e automáticamente fará uma pesquisa na rede local.

•	 Visualizará uma lista das impressoras encontradas junto com a informação, tipo de máquina, localização, mensagens  
 de erro que determinadas máquinas possam ter no seu respectivo ecrã, níveis de toner, etc.

•	 Na sua segunda visita poderá executar “Comparativa” e seleccionar o arquivo prévio.

•	 O KDFM Audit Key proporcionar-lhe-à um relatório comparativo com detalhes de tudo o que as máquinas trabalharam  
 desde a primeira pesquisa. Também lhe dará informação sobre qualquer nova máquina encontrada na rede incluindo  
 as que já não fazem parte.

•	 Poderá adicionar qualquer informação de custos que tenha, seja em custo por máquina ou em custo por cópia de  
 todas as máquinas, para lhe proporcionar uma análise detalhada de custos. 
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Descarregue a versão de teste : http://dfm.katun.com/KDFMAuditKey.zip  
Extraia os arquivos do dispositivo USB e execute o programa KdfmAuditkey.exe
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