
Kostendekking. 
Gegarandeerde beveiliging.  
Minder misbruik.

Equitrac Office® is een krachtige 
oplossing voor output management die 
zowel grote als kleine bedrijven helpt 
hun kosten door te berekenen, print- en 
kopieerapparatuur optimaal te benutten 
en duurzaamheid te bewerkstelligen.



 
Beheers uw output-omgeving 

Equitrac Office biedt belangrijke voordelen aan  
grote ondernemingen.

Lagere kosten, betere beveiliging en grotere 
duurzaamheid zijn absoluut essentiële doelstellingen. 
Door deze doelstellingen te realiseren blijft uw organisatie 
concurrerend, relevant en energetisch. Met Equitrac 
Office kunnen bedrijven in elke bedrijfstak één intelligente 
en kostenverantwoorde oplossing inzetten met een 
onmiddellijke impact op deze drie gebieden. Dankzij deze 
vernieuwende oplossing voor output management kunt 
u de documentactiviteiten op het netwerk bijhouden, 
automatisch regels toepassen, gebruikers verifiëren, 
vertrouwelijke documenten beveiligen en de verspilling  
van papier en toner verminderen.

 
Kosten sparen en in rekening brengen 

Equitrac Office geeft u een samenvattend 
overzicht van de print-, kopieer- en scanactiviteiten 
voor alle apparaten op uw netwerk, zodat u 
besparingsmogelijkheden onmiddellijk kunt 
identificeren.

•  Formuleer consistente en automatische regels voor  
kleur- of dubbelzijdig printen.

•  Stuur printopdrachten van desktop printers door naar 
multifunctionele apparaten voor lagere printkosten.

•  Verreken duizenden euro’s aan output-kosten met 
nauwkeurige administratie van deze kosten, waarmee de 
kosten van afzonderlijke opdrachten correct in rekening 
worden gebracht aan bepaalde gebruikers, afdelingen, 
klanten of opdrachtcodes.

•  Verifieer alle gebruikers en verleen toegang tot systemen 
en functies op basis van bevoegdheid.

•  Houd kosten bij volgens bestandsgrootte, papiergrootte, 
mediatype, kleuren/dubbelzijdig printen.

• Reken verschillende prijzen, afhankelijk van de gebruiker.

Equitrac Office kan zo geconfigureerd worden dat 
afdrukopdrachten in kleur automatisch in zwart-wit worden 
veranderd, en enkelzijdige printopdrachten in dubbelzijdige.



Verbeter de beveiliging  
van documenten

Equitrac Office maakt gebruik van gebruikersverificatie 
en mobiel printen om de veiligheid van elke print-, 
kopieer- en scanopdracht te waarborgen.

•  Gebruikersverificatie levert een audit trail op, zodat u 
weet wie een bepaald document wanneer heeft geprint, 
en op welk apparaat.

•  Follow-You Printing® bewaart documenten op een 
beveiligde server totdat gebruikers zich verifiëren,  
zodat documenten nooit onbewaakt in een uitvoerlade 
blijven liggen.

•  Bij ingebedde platforms vindt verificatie plaats op het 
bedieningspaneel van het apparaat zonder dat dit andere 
apparatuur vereist die onderhoud en ondersteuning 
nodig heeft.

•  Monteer de Equitrac PageCounter-terminal direct op 
het apparaat voor verificatie met magneetkaarten of 
contactvrije smart cards.

•  Vergroot de mobiliteit en het gemak van gebruikers,  
en bied betere beveiliging.

Voorkom verspilling

Met de combinatie van automatische regels en 
Follow-You Printing kan Equitrac Office organisaties 
de verspilling van papier en toner helpen reduceren.

•  Laat gebruikers printopdrachten handmatig  
selecteren uit de beveiligde wachtrij, zodat duplicaten  
en per ongeluk verzonden opdrachten kunnen  
worden verwijderd.

•  Verwijder automatisch printopdrachten die in de 
printwachtrij achterblijven, voordat ze worden afgedrukt.

•  Stel dubbelzijdig printen verplicht om het papierverbruik 
aanzienlijk te verminderen, en stel zwart-witprinten 
verplicht om het verbruik van kleureninkt te reduceren.

•  Steun het streven van de onderneming naar duurzaamheid.

Stuur printopdrachten van desktop printers door naar 
multifunctionele apparaten voor lagere printkosten.



Reken op probleemloze integratie

Equitrac Office wordt centraal ingezet. Het sluit 
naadloos aan op de bestaande IT-infrastructuur  
en op apparatuur van praktisch elk groot merk.

•  Kan gemakkelijk worden aangepast aan elke omgeving, 
van kleine bedrijven met een enkele printserver tot  
grote ondernemingen met meerdere vestigingen en 
duizenden apparaten.

 
•  Ondersteunt Windows®, NetWare, UNIX en Linux 

printservers en Macintosh werkstations.

•  Verkrijgbaar als in meerdere platforms ingebedde  
optie, voor ondersteuning van apparatuur van alle  
grote merken.

•  Handige Follow-You Printing biedt gebruikers de 
mogelijkheid printopdrachten door te sturen als het 
papier opraakt of er een printerfout is: dat vermindert 
het aantal telefoontjes naar uw helpdesk.

Maak nuttige rapporten

De rapportagefuncties van Equitrac Office geven u de  
data die u nodig hebt om goed gefundeerde besluiten 
over uw output-omgeving te nemen.
 
•  Uitgebreide rapportageopties omvatten samenvatting, 

details en som van activiteiten.

•  Rapportages kunnen ook ongeprinte documenten in 
wachtrij omvatten.

• Plan automatische distributie van rapportages.

•  Pas rapportages aan voor verschillende locaties  
en besluitvormers.

Maak rapportages op maat met de informatie die u nodig hebt om 
kosten correct te verrekenen.

Verifieert gebruikers bij het apparaat voordat het printen of 
kopiëren plaatsvindt, verbetert de beveiliging en creëert een audit 
trail voor elk document.

Vermindering van papierverspilling met behulp van Equitrac Office 
is een uitstekende methode voor het realiseren van duurzaamheid.

 

 

 

Leer vandaag nog meer

Laat ons u tonen hoe Equitrac Office u kan helpen 
de kosten per pagina te verlagen, vertrouwelijke 
documenten te beveiligen en papierverspilling 
aanzienlijk te verminderen. Neem voor nadere 
informatie contact op met uw accountmanager
van v��� eenman.

www.equitrac.com
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