Informacja prasowa, 04.02.2010
Documaster Campus ułatwia studiowanie
Euroimpex SA wprowadza na rynek system Documaster Campus, który umożliwia studentom
samodzielne wykonywanie wydruków, skanów i kopii w punktach rozmieszczonych na terenie uczelni.
System ułatwia studiowanie oraz wpływa na efektywność nauczania.
Documaster Campus to innowacyjny system, który umożliwia samodzielne wykonywanie wysokiej jakości
kolorowych wydruków, kopii i skanów przy zachowaniu niskich kosztów. Studenci i pracownicy uczelni mogą
korzystać z systemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w dogodnych dla siebie lokalizacjach. Każdy
użytkownik posiada w systemie swoje konto, na którym przechowywane są: informacje o zgromadzonych
środkach oraz dokumenty wysłane do druku.
Documaster Campus przyczynia się do wyrównywania szans społecznych studentów zapewniając równy dostęp
do infrastruktury. System pozwala na obniżenie kosztów studiowania umożliwiając tanie drukowane darmowych
e-booków oraz drukowanie jedynie potrzebnych fragmentów książek objętych prawami autorskimi. Wydawcy
skryptów i podręczników mogą dzięki temu zwiększyć sprzedaż swoich książek i to bez drukowania ich na zapas.
Obsługa urządzeń odbywa się za pomocą dotykowych paneli LCD z intuicyjnym i łatwym w obsłudze interfejsem.
System umożliwia identyfikacje użytkowników przy wykorzystaniu legitymacji studenckich i kart pracowniczych.
Po zalogowaniu na urządzeniu użytkownik ma możliwość edycji i podglądu dokumentów przesłanych do druku,
kopiowania i skanowania, a także wyboru plików z katalogu zasobów publicznych – repozytorium materiałów dla
studentów. Portal internetowy Documaster Campus pozwala na wybieranie plików do druku z dowolnego
komputera, dokonywania płatności internetowych, a także odbiór skanów, które są automatycznie przesyłane na
konto użytkownika.
System jest finansowany na zasadzie przedpłaty (ang. pre paid), a koszty wydruków uzależnione są od stopnia
pokrycia (zużycia tonera) dla każdej ze stron dokumentu. Dzięki temu korzystanie z systemu Documaster
Campus jest bardziej atrakcyjne, niż z tradycyjnych punktów ksero. Konta można zasilać na 2 sposoby: za
pomocą systemu mikropłatności internetowych oraz przy wykorzystaniu wpłatomatów gotówkowych,
zlokalizowanych na terenie uczelni.

Informacje o Euroimpex SA
Euroimpex SA od 1989 roku wdraża rozwiązania zarządzania dokumentami, drukowania, kopiowania,
przeprowadza audyty, optymalizacje i redukuje koszty zarządzania urządzeniami drukującymi.
Spółka od 1996 roku jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem Nashuatec w Polsce. Od 2002 roku
Euroimpex rozwija własne oprogramowanie Documaster, które służy do przeprowadzania audytów i optymalizacji
systemów drukowania dokumentów, zarządzania flotą urządzeń drukujących oraz integracji urządzeń z
systemami DMS. Firma świadczy profesjonalne usługi audytów i doradztwa, wsparcia technicznego oraz usługi
serwisowe.
Więcej informacji o rozwiązaniach oferowanych przez Euroimpex SA można znaleźć na stronach
www.euroimpex.pl, www.documaster.pl lub www.nashuatec.pl.

