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Documaster Multiaudit redukuje koszty druku dokumentów
Euroimpex SA wprowadza na rynek Documaster Multiaudit mający na celu obniżanie kosztów wydruków i
kopii wykonywanych w biurach. System umożliwia przeprowadzanie audytów oraz optymalizowanie
procesów związanych z produkcją dokumentów.
Documaster Multiaudit zbiera informacje o wszystkich wydrukach i kopiach wykonywanych w firmie. Na podstawie
tych danych określane są koszty druku i wraz ze szczegółowymi informacjami na bieżąco przekazywane są
menadżerom w formie raportów lub alertów. Stałe monitorowanie wydruków i kopii w firmie pozwala osiągnąć
oszczędności sięgające od 30 do 50 procent ponoszonych na nie kosztów.
System dostarcza dane niezbędne do wykluczenia urządzeń nieekonomicznych oraz niespełniających wymagań
użytkowników. Dane gromadzone przez Documaster Multiaudit pozwalają na ustalenie i przeanalizowanie
przyzwyczajeń pracowników w zakresie wykorzystania urządzeń i sposobów produkcji dokumentów. System
dostarcza informacje o drukarkach, kopiarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych przeciążonych, nieużywanych
oraz generujących najwyższe koszty. Przeprowadzane na tej podstawie audyty procesów drukowania umożliwiają
optymalizację pracy urządzeń, ich efektywne rozmieszczenie, dociążenie lub wymianę. Umożliwiają także
wprowadzenie pozytywnych nawyków i zasad drukowania dokumentów wśród użytkowników.
Oprogramowanie można rozbudować o terminale dostępu wbudowane w wyświetlacze LCD urządzeń
wielofunkcyjnych. Ich używanie pozwala na identyfikację użytkowników wykonujących kopie, dostęp do
uproszczonego panelu generowania kopii i skanów oraz na ograniczanie praw dostępu do urządzeń.
Documaster Multiaudit umożliwia nakładanie limitów na użytkowników i przydzielanie prac do danych projektów.
Oprogramowanie współpracuje z drukarkami lokalnymi i sieciowymi oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi. Zbiera
szczegółowe informacje o każdym zadaniu drukowania – m.in. o ilości stron, aplikacji użytej do wydruku,
parametrach wydruku, użytej drukarce, użytkowniku itd. W firmach wielooddziałowych można automatycznie
agregować dane pochodzące z poszczególnych lokalizacji i na tej podstawie otrzymać raporty dotyczące całej
organizacji. Oprogramowanie Documaster Multiaudit przystosowane jest do działania w najpopularniejszych
systemach, tj.: Microsoft Windows, Linux/Unix, czy SAP/R3.

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.

