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Meer voordelen 
van PaperCut

  Kosten onder controle 
met een eenvoudige account 
of factuur, of betalen per 
kopie, afdruk, scan en fax

  Beheer van 
kopieermachines, 
printers en gebruikers  
via een gestroomlijnde  
internetinterface

  Rapporten over gebruik 
en kosten per pagina, 
gebruiker, apparaat en functie

  Toegang tot apparaten 
via login, accountcode of ID/
toegangskaart

   Afdwingen 
van verantwoordelijk gebruik 
met regels, limieten en 
automatische meldingen

 1  Minder afval en een beter CO2-profiel
   Met de quota en het printbeleid van PaperCut MF stimuleert u verantwoordelijk afdrukken, 

waardoor de kosten voor papier en toner dalen en er minder energie wordt verbruikt. In 
overzichtelijke rapporten voor CO2- en koolstofuitstoot – op hoeveelheid CO2 of per boom – 
ziet u in één oogopslag hoeveel impact uw activiteiten op het milieu hebben.

 2  Eenduidig printbeleid binnen de hele 
organisatie

   Met PaperCut MF worden printopdrachten bij de printserver onderschept, zodat opdrachten 
worden beheerd volgens het beleid en goed gedrag wordt gestimuleerd of afgedwongen. 
Voor betere scripting (JavaScript) kunt u opdrachten filteren om beleidslijnen in te voeren en 
het gebruik van apparaten te verbeteren.

   Zo kunt u bijvoorbeeld grotere opdrachten naar speciale snelle printers sturen, pop-
upvensters weergeven waarin eindgebruikers enkelzijdig afdrukken moeten bevestigen, 
automatisch printopdrachten verwijderen als het verkeerde papierformaat is ingesteld of een 
alternatieve printer aangeven als een apparaat offline is. 

 3 Afdrukken via internet, zonder    
  stuurprogramma
   U kunt het afdrukken eenvoudiger maken met Web Print, een unieke functie van PaperCut MF 

waarmee eindgebruikers draadloos vanaf laptops en netbooks kunnen afdrukken, zonder een 
stuurprogramma te installeren en zonder serververificatie. Web Print is volledig geïntegreerd 
in het standaardproces voor laden/accounting/quota voor printopdrachten van PaperCut MF.

 4  Find-Me/Secure Print Release
   PaperCut MF beschermt vertrouwelijke documenten en vermindert het aantal niet-

opgehaalde afdrukken omdat gebruikers hun printopdrachten bij het punt van afdrukken 
moeten claimen. Met de functie Find-Me zetten gebruikers hun printopdrachten in een 
virtuele rij en geven ze de opdrachten vrij op een specifiek apparaat. De functie Secure Print 
Release maakt gebruik van authenticatie vóór het afdrukken, zodat alleen geautoriseerde 
gebruikers gevoelige documenten kunnen afdrukken en ophalen.

   PaperCut MF kan ook zo worden ingesteld dat er eerst goedkeuring voor afdrukopdrachten 
nodig is, zodat managers, onderwijsmedewerkers of systeembeheerders elke opdracht 
moeten autoriseren.

De 10 beste redenen om PaperCut MF te gebruiken

Met PaperCut MF kunt u heel gemakkelijk en automatisch de kopieer- en 
printactiviteiten in uw organisatie controleren en beheren, zodat u totale 
controle over uw kosten en uw impact op het milieu hebt. PaperCut MF 
onderschept afdrukopdrachten op de printserver en analyseert ze, en 
past daarbij de regels van uw printbeleid toe.
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De 10 beste redenen om PaperCut MF te gebruiken

PaperCut wordt 
door meer dan 50.000 
organisaties in ruim 
100 landen gebruikt 
om de kosten en 
impact op het milieu 
te verlagen.
“PaperCut is dankzij het 
gebruiksgemak, de script- en 
filterservices en het grote aantal 
uiteenlopende rapporten de ideale 
oplossing voor ons printbeheer. 
PaperCut doet zijn werk en wij 
hoeven niet bang te zijn voor 
enorme rekeningen.”

Tony Ayre, 
Manager IT, 
Minehead Middle School

 5   Controle en rapportage van gebruik
   Real-time controle en rapporten voor volledig beheer van afdrukken/kopiëren/faxen/

scannen, uiteenlopend van gedetailleerde pagina-overzichten tot samenvattingen per 
gebruiker, afdeling, apparaat of impact op het milieu. PaperCut MF biedt meer dan 50 soorten 
standaardrapporten, in PDF, HTML of Microsoft Excel (.csv). Deze rapporten kunnen via een 
internetbrowser worden bekeken of ze kunnen automatisch worden gegenereerd en per 
e-mail verstuurd. U kunt deze rapporten aanpassen, bijvoorbeeld door ze uw eigen titel te 
geven, en u kunt zelfs rapporten met aangepaste gegevens creëren, met specifieke datums 
of filters, en ze op beschikbare gegevens sorteren.

 6   Eenvoudige installatie
   Een installatiewizard installeert de serversoftware en detecteert dan automatisch printers 

en multifunctionele apparaten in uw netwerk. U kunt automatisch gebruikers en groepen 
aanmaken vanuit adresboekdiensten, zoals Active Directory, Open Directory, Novell 
eDirectory of LDAP. Met de installatiewizards kunt u toegangsrechten, kosten per pagina 
en quota instellen. Clientsoftware is optioneel en kan direct vanaf een serverstation worden 
uitgevoerd zodat de software niet lokaal hoeft te worden geïnstalleerd of uitgevoerd.

   PaperCut MF werkt met printers en multifunctionele apparaten van grote merken.

 7   Centrale administratie,  
eenvoudig beheer

   PaperCut MF biedt via een internetbrowser vanaf elke netwerklocatie toegang tot de 
administratiefuncties, met geavanceerde opties voor administratie en configuratie in een 
intuïtieve gebruikersinterface.

   Eindgebruikers hebben toegang tot een aantal internettools om hun eigen activiteiten in real-
time te volgen, het tegoed van hun account op te vragen, transacties te bekijken en tegoed 
over te dragen aan andere gebruikers.

 8   Integratie met uw intranet en 
andere systemen

   Via een speciale internetinterface wordt integratie met uw intranet heel eenvoudig en kunt 
u PaperCut MF met een volledig gedocumenteerde API- en scriptinginterface in andere IT-
systemen integreren.

 9   Moeiteloos uitbreiden
  Dankzij modern softwareontwerp en bijbehorende architectuur kan het systeem worden  
  aangepast aan alle netwerken, groot en klein, van vijf tot 500.000 gebruikers. Ongeacht het  
  aantal servers en eindgebruikers op uw netwerk voldoet PaperCut perfect aan uw vereisten.

 10   Optimale gebruikstijd en beschikbaarheid
   PaperCut MF biedt een robuuste aanpak door het vormen van clusters bij de printerspooler, 

applicatieserver en database (voor databases met clusterondersteuning), net als een 
automatische omschakelbeveiliging bij storingen in afzonderlijke apparaten.


