nddPrint 360
Follow me

Accounting

Policy

Saiba o que fazemos de melhor!
Gerenciamento Web e Perfis Corporativos
Centralize o gerenciamento da solução na nuvem e possa
controlar tudo com níveis de perfis.

Você conhece o
verdadeiro custo
do seu ambiente
de impressão?

Cotas na nuvem
Gerenciamento do controle de cotas na nuvem.
Sem impacto na rede e necessidade de intervenção local

Compra de cotas na nuvem
Aquisição de cotas online, com pagamento através de
cartão de crédito, débito e boleto bancário do PagSeguro.

Update Automático
Atualização automática no parque de impressões de seus clientes.

Políticas personalizáveis
Diversos filtros combináveis para personalizar as políticas no
ambiente de impressão.

menos

letras miúdas e asteriscos,

mais
resultados!

Nós somos os melhores!
99% de Acuracidade no monitoramento dos dados
Controle efetivo em monitoramento de impressões
gerados por dispositivos de impressão de rede e USB.
Única solução do mercado especialista em dispositivos USB
Controle e comprove os resultados através dos relatórios
e gráficos que o nddPrint disponibiliza para a gestão do parque.

Índices e relatórios para controles
Controle e comprove os resultados através dos relatórios
e gráficos que o nddPrint disponibiliza para a gestão do parque.

Job Accounting / Rateio por centros de custos
O Job Accounting do nddPrint é responsável por atribuir diversos controles para fins de monitoramento, atribuição e controle de custos e rateio de valores.
Identifique a origem das impressões, atribua valores e centros de custos a elas e controle o ambiente por meio de cotas. Ver mais...

Faça o rateio dos custos da operação baseado em usuários ou impressoras em contas.

Atribuição de
custos por
Usuários em
contas

Atribuição de
custos por
impressoras
em contas

O usuário pode estar dentro de uma conta ou
departamentos, os custos serão atribuídos ao
departamentos/conta no momento da
impressão.

Faça o rateio dos custos por impressoras.
Neste método, as impressoras assumem
o lugar do usuário nas contas ou Centros de
custos para ter atribuído a si o custo no
momento das impressões.

Job Accounting / Tipos de contabilização
Contabilização Lógica

Contabilização Física

Contabilização Local

Contabilização baseada em
monitoramento do spool do
Windows.
• Estações ou servidores de
impressão;
• Instalação silenciosa via GPO.

Contabilização feita a partir
de um único modulo
instalado na rede, capaz de
monitorar centenas de
equipamentos.

Contabilização baseada em
monitoramento das
impressões através de
aplicação embarcada na
própria impressora.

Gestão de Alíases

Compatível com:

As impressões de um usuário,
com dois logins diferentes
podem ser atribuídas a um
único para facilitar e otimizar
a identificação e o rateio.

Microsoft Windows, Linux, SAP®, ERPs, Novell, AS400, Citrix, Cluster (Load Balancing, Failover).

Job Accounting / Gestão e controles de cotas
Cotas na nuvem

Tipos de Cotas

Gerenciamento de cotas totalmente baseado em
nuvem. Todas as informações e configurações
são sincronizadas ao ambiente dos clientes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cotas pré-pagas
Crie cartões pré-pagos de cotas para recarregar
o saldo dos usuários em tempo real no nddPrint.
Os cartões podem ser gerados em lotes de
diferentes valores e com data de expiração.

Cotas Bloqueantes
Cotas Informativas
Cotas pré-pagas
Controle de cotas para impressões e cópias.
Cotas por Página
Cotas por Cor
Cotas por Valor
Compra de cotas via PagSeguro

Controle de cotas na Multifuncional
Controles de trabalhos de impressão e cópia com cotas informativas ou bloqueantes diretamente na multifuncional.

Job Accounting / Gestão Web

Gerenciamento completo através do Portal 360
Relatórios | Usuários | Impressoras | Contas | Políticas | Configurações

Ações
•
•
•
•

Controle por perfis de acesso;
Editar custo para: Impressões, scan, fax, tamanho de
papel, cor, duplex, mono;
Integração de usuários e grupos de usuários por AD
ou arquivos de importação;
Cotas para impressão e cópias por quantidade, cor,
páginas e valor.

Relatórios
•
•
•
•
•
•

Relatórios gráficos;
Relatório de impacto ambiental;
Geração e agendamento de relatórios;
Relatórios de cotas;
Extrato de utilização de cotas;
Relatórios dinâmicos, BI (Cubo OLAP).

Job Accounting / Crie seu próprio relatório

- OLAP

Job Accounting / Portal 360

Policy/ Criação e Gerenciamento de Políticas
As políticas do nddPrint servem para disciplinar e acostumar os usuários a evitar as impressões para fins pessoais ou sem necessidade justificada, utilizando os recursos
corporativos. As políticas também evidenciam a economia do ambiente perante às restrições. Ver mais...

Filtros de políticas
É simples controlar as impressões do ambiente dos clientes com a criação de políticas personalizadas.
Utilize filtros, combinações, cláusulas e características para montar a regra que mais se adapte ao ambiente de impressão.

Abrangência das políticas
•

Usuários e grupos de usuários

•

Impressoras e grupos de impressora

•

Usuário na impressora

Alguns dos filtros disponíveis:
•
•
•
•
•
•
•

Título
Aplicação
Número de páginas
Quantidade de Cópias
Custo
Dias da semana
Horário

•
•
•
•
•

Qualidade
Cor
Duplex
Tamanho do papel
Tamanho do arquivo

Policy/ Criando uma política

Policy/ Conversões
Conversões
Configure políticas de conversão para reduzir os custos do ambiente corporativo de impressões.
É possível configurar políticas para cada necessidade.

Conversão automática
Conversão automática de todos os trabalhos para as condições configuradas.

Sugestão de Conversão
Sugere ao usuário que converta suas impressões para economizar recursos.

Conversão Padrão
Permite que o usuário decida se quer ou não realizar a conversão.

Impressões Color para Mono;

Impressões Simplex para Duplex;

Policy/ Política em dispositivos móveis
Com o app do nddPrint você pode
•
•
•

Converter impressões;
Salvar impressões;
Compartilhar impressões.

•

Adicionar novas cotas;

•

Verificar históricos de consumo e impacto ambiental;

•

Gerar quaisquer impressões pelo celular;

•

Imprimir documentos armazenados em nuvem privada
como: iCloud, OneDrive, Dropbox, box e Google Drive
podem ser impressos diretamente pelo app nddPrint.
Identificamos os usuários de todas as
impressões feitas por dispositivos móveis.

Compatível com:

Disponível para:

Policy/ Atribuição de Finalidade e Conta

•

Ao imprimir, selecionar a finalidade da
impressão, se Corporativo ou Particular.

•

Lista de contas e projetos disponíveis
para atribuição dos custos.

•

Atribuição de uma ou mais
impressões a um projeto.

•

Seleção opcional de conta ou projeto

•

Seleção de conta e
finalidade na Liberação
embarcada.

•

Seleção de conta e
finalidade na impressão
da estação de trabalho.

Policy/ Rastreio de Impressões
Rastreie facilmente os documentos importantes que contêm informações confidenciais, bem como os documentos impressos
indevidamente ou esquecidos nos equipamentos, identificando o proprietário do trabalho por meio da impressão de uma discreta
marca na margem de cada página impressa. Este gerenciamento pode ser feito na nuvem.

Personalize a identificação com:
•
•
•
•
•
•
•

Nome do usuário
Domínio
Data
Hora
Computador que fez a impressão
Impressora
Código único de rastreio

Personalize ainda onde quer localizar a
marca, se na lateral ou no topo, ou o
tamanho da fonte.

Policy/ Tudo na nuvem
Veja como é simples configurar todas as políticas na nuvem e ver como elas serão automaticamente efetivadas no ambiente dos clientes.

Releaser/ Armazenamento, Gerenciamento, Autenticação
O Releaser do nddPrint faz a centralização e gestão dos trabalhos armazenados para retenção. Após o usuário enviar seus documentos para a fila centralizada,
os documentos seguem para um armazenamento seguro e ficam pendentes de uma liberação do usuário por meio de uma autenticação. Ver mais...

Mantenha seus documentos retidos no
servidor para posterior Liberação segura.

Central de gerenciamento
•
•
•
•

Gerencie o tempo de expiração dos
trabalhos de impressão enviados para
retenção.

O tamanho do armazenamento das
impressões enviadas para retenção é
configurável por usuários.

Busque;
Remova;
Salve;
Imprima.

Autenticação Flexível
•
•
•
•
•

Integração com Active Directory;
Usuário local;
PIN;
PIN + PIN Seguro;
Cartão de aproximação;

Releaser/ Agentes de Liberação

Liberação Web

Liberação embarcada

Os usuários podem liberar seus
documentos retidos através de
qualquer computador com acesso
a web.

A Liberação dos documentos ocorre através
de uma aplicação embarcada, diretamente
na impressora multifuncional.

Liberação via tablete
ou smartphone

Liberação por cartão de
aproximação

Através de qualquer tablet com o
aplicativo do nddPrint, realize a
Liberação dos documentos retidos.

O usuários pode fazer a Liberação das
impressões retidas aproximando seu crachá
do leitor configurado na impressora.

Releaser/ Características de valor

Delegação de impressões

Compartilhamento de impressões

Um usuário pode delegar a impressão de um
documento para que outro usuário libere na
impressora mantendo o custo atribuído a ele.

Os usuários podem compartilhar seus documentos com
outros usuários na rede corporativa de impressão.

Publicação de impressões
Usuários podem publicar documentos para impressão
de maneira publica ou com acesso hierarquicamente
controlado por perfis de permissionamento.

Armazenamento de impressões
Os usuários podem armazenar suas impressões para que,
em um futuro em que o documento seja necessário, já o
tenha pronto para apenas liberar.
•

O armazenamento pode ser limitado através de
cotas de armazenamento.

Releaser/ Outras Características
Retenção de Impressão via e-mail

Políticas no terminal de liberação

Envie para um endereço de e-mail com o documento
que deseja reter em anexo, e dentro de instantes este
documento estará no servidor, aguardando posterior
liberação segura.

Controle totalmente o seu ambiente de impressão, não importa
o tipo de equipamento ou o tipo de operação. Use regras
individuais por usuários, grupos ou equipamentos.

Caso o email não possua anexo, mas tenha conteúdo
em seu corpo, este conteúdo também será retido.
Formatos disponíveis para envio de anexo xls, xlsx, ppt,
pptx, doc, docx, ott, mht, odt, ods, odp, pdf.

Sim, é possível!
Limite as funções que os usuários poderão utilizar na
impressora: Impressão, Cópia, FAX e Scan.

Releaser/ Facilidades
Facilite sua rotina
• Integração de múltiplos domínios;

• Impressão integrada com outras plataformas;

DESCOMPLIQUE

mais!

• Driver de Impressão Universal para tecnologia de grupo de impressoras;
• Registro automático de usuários ou integração por arquivo de importação;
• Importação de PINs em massa, por arquivo;
• Auto cadastro de cartão de aproximação. O Usuário pode fazer o registro do seu
crachá/cartão no sistema sem intervenção do administrador;
• Função Smart, para automatizar e congelar telas de acesso ou funções nos
terminais de liberação.

Mobilidade/ Agentes de Liberação
Com o app do nddPrint você pode
•

Liberar
•
•
•

documentos retidos;
Converter impressões;
Salvar impressões;
Compartilhar impressões.

•

Adicionar novas cotas;

•

Verificar históricos de consumo e impacto
ambiental;

•

Gerar quaisquer impressões pelo celular;

•

Imprimir documentos armazenados em
nuvem privada como: iCloud, OneDrive,
Dropbox, box e Google Drive podem ser
impressos diretamente pelo app nddPrint.
Identificamos os usuários de todas as
impressões feitas por dispositivos móveis.

Compatível com:

Disponível para:

A melhor solução do Mercado!
Nem todos os nossos diferenciais estão nesta apresentação, você
cansaria de ler a quantidade de vantagens em utilizar o
nddPrint.
Pensando em facilitar, clique nos links abaixo e seja direcionado
ao conteúdo completo das nossas plataformas.

Soluções para ambientes corporativos.

Soluções para provedores de Outsourcing.

Brasil

contato@ndd.com.br

www.nddprint.com.br

América Latina

nddcomla@ndd.com.br

América do Norte

nddusa@nddprint.com.br

Europa

nddeurope@ndd.com.br

