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Zarządzaj flotą urządzeń drukujących z Documaster Service
Euroimpex SA wprowadza na rynek oprogramowanie monitorujące pracę floty sieciowych urządzeń
wielofunkcyjnych i drukarek – Documaster Service. System umożliwia automatyczne wysyłanie alertów o
stanie technicznym urządzeń, licznikach i poziomie tonerów oraz papieru.
Zastosowanie oprogramowania Documaster Service usprawnia pracę administratorom sieci poprzez dostarczanie
szczegółowych danych o urządzeniach oraz wspomaga działy zamówień, informując o potrzebie wymiany
materiałów eksploatacyjnych. Ułatwia także pracownikom zewnętrznych serwisów technicznych szybsze i
sprawniejsze dokonywanie napraw i przeglądów.
System Documaster Service monitoruje wszystkie urządzenia drukujące znajdujące się w sieci lokalnej, a także
może zbierać dane z urządzeń odległych pod względem lokalizacji, w ramach odrębnych podsieci. System zbiera
dane o typie, nazwie i modelu urządzenia, jego numerze IP, lokalizacji, a także o stanie liczników, papieru i
tonerów. Informacje pozyskane z urządzeń o ich stanie technicznym gromadzone są w bazie danych i są
przedstawiane w formie zwięzłych raportów.
Wszystkie informacje widoczne są z poziomu konsoli WWW systemu, a ponadto konkretne informacje o
wybranych urządzeniach mogą być wysyłane na konta mailowe do zdefiniowanych odbiorców - jako alerty lub
jako okresowe zestawienia.
Documaster Service posiada szereg funkcji ułatwiających konfigurację i pracę administratorom systemu.
Umożliwia m. in. autowyszukiwanie nowo podłączonych do sieci urządzeń, określanie częstotliwości
monitorowania czy możliwość grupowania urządzeń pod względem kosztów, tonerów czy przeglądów.

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.

