
KDFM Optimizer: 
Um Sistema Completo de Monitorização Remota!

A Katun® e a PrintFleet® formam uma parceria para lhe oferecer um sistema 
completo de monitorização remota, o KDFM Optimizer, concebido para recolher, 
armazenar e analisar dados de impressão essenciais a partir do local do seu cliente.

Independentemente do centro do seu negócio ser consumíveis, serviço ou TI, o KDFM 
Optimizer satisfaz de forma eficaz as necessidades individuais de vendas, serviço e 
pessoal administrativo.

Confie nos líderes na indústria de MPS para gerir o seu parque de máquinas de 
impressão e tirar proveito das suas características mais reconhecidas: 

 
➤ Informações de Dispositivo Inigualáveis
  Graças à relação conjunta da PrintFleets com os OEMs, o KDFM Optimizer 

permite acesso a todos os dados de dispositivos incluindo nome, estado dos 
consumíveis, estado do dispositivo, códigos de erro, contador do dia anterior, 
número de série, endereço de IP, localização, e última data ativa.

➤ Funcionalidade de Alerta Robusto
  Gere proativamente o ambiente de impressão, consumíveis e serviço do seu 

cliente. Assegura entregas de toner em tempo e reduz o seu stock. 

➤ Personalização do Portal
  O KDFM Optimizer pode ser personalizado de forma a corresponder à marca 

da sua empresa.  Basta adicionar o seu logotipo e as cores da empresa ao ecrã 
de login.

➤ Relatórios Abrangentes
  Cria e edita relatórios com a informação exata que pretende e permite a 

partilha com outros utilizadores ou o envio por e-mail aos seus clientes.

➤ Mapas
  A sua equipa de serviço sabe exatamente a localização dos dispositivos 

nos locais do cliente. Indicadores intermitentes mostram-lhe o estado do 
dispositivo.

➤ Automatiza o Seu Processo de Faturação
  Através da utilização da tecnologia API, a exportação para sistemas de terceiros 

nunca foi tão fácil.

Características:
•	  Host seguro baseado 

em Nuvem com base em 
servidor na EU

•	  Independentemente do OEM; 
Gere todos os dispositivos 
da marca

•	  Implementação fácil 
numa rede

•	  Conta todos os dispositivos 
“geridos” e “não geridos” 
em poucos minutos



Conecte-se e Registe-se Agora Mesmo!
Visite-nos em www.katun.com/eu/products/managed-print-services/ 
Ou contacte o seu Representante de Vendas da Katun por 
e-mail: encomenda@katun.com ou pelo Tel.: 21 499 89 60
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Como Funciona a Recolha de Dados Remota (DCA)

A sua Base de Dados do KDFM Optimizer

Alertas e relatórios enviados 
automaticamente por e-mail.

Informação disponível na 
Internet 24 horas /7 dias Exportação automatizada 

das leituras do contador 
para o seu sistema ERP

A aplicação de software do Agente de Recolha de Dados (DCA) do KDFM Optimizer, está instalada num servidor 
não dedicado num local do cliente, e recolhe dados de impressão essenciais diretamente de cada dispositivo de 
30 em 30 minutos.

Para uma tarifa de uma quantia mínima, beneficia das características mais avançadas do fornecedor de software de 
gestão de dispositivos e poupa tempo e dinheiro para gerir a sua frota de máquinas de impressão.

➤ Quer iniciar gradualmente com um programa MPS e ligar ao seu próprio ritmo?  
  Escolha o nosso nível de introdução do programa KDFM Monitor da PrintFleet® e pague conforme a utilização sem 

qualquer outro compromisso.


