DISPATCHER
PARAGON
RETHINK YOUR PRINT
MANAGEMENT
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–	DETALJERTE UTSKRIFTS -OG
KOSTNADSRAPPORTER
–	SIKKER UTSKRIFT OG FOLLOW ME
–	SENTRAL BRUKER -OG
ROLLEADMINISTRASJON
–	BUDSJETT & KVOTE HÅNDTERING
BRUKER OG
KOSTNADSSTYRING

SIKKER OG FLEKSIBEL UTSKRIFT
MED FULL KOSTNADSKONTROLL
Jobber din organisasjon med et ønske om fleksibilitet, sikkerhet og
kontroll i printhverdagen? Vi vil gjette på ja, og med Dispatcher Paragon
tilbyr vi i Konica Minolta den perfekte applikasjonen for dette!
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Kjerneoppgavene til Dispatcher Paragon
er å gi print-fleksibilitet for brukerne, heve
sikkerheten rundt print og sikre kontrollen på printbruken i organisasjonen.
Med mulighet for å opprette printregler,
aktivere autentisering og følg meg-print,
benytte mobile enheter og hente ut
omfattende bruksrapporter, har Dispatcher Paragon verktøy som gjør det mulig å
forbedre arbeidsflyten for print-,
kopierings- og skannejobber samt å øke
produktiviteten til de ansatte. Dette bidrar
til reduserte printkostnader, samtidig som
dokumentsikkerheten blir optimalisert.

individuelle prosjekter. Dette sikrer at alle printaktiviteter enkelt kan
tilordnes aktuelle prosjekter, slik at man er sikret enkel fakturering av
kostnadene enten til prosjektet eller kundene.
Dispatcher Paragon er også et utmerket valg for organisasjoner som
har behov for detaljert rapportering: Applikasjonen støtter ikke bare
generering av ulike analyser og grafiske fremstillinger samt ledelsesrapporter, men administratorene og brukerne kan også selv generere
egendefinerte rapporter etter eget ønske.
Med Dispatcher Paragon presenterer Konica Minolta en attraktiv
løsning for effektiv administrasjon av brukere og god kostnadskontroll. Applikasjonen beskytter printmiljøet og støtter detaljert printog kostnadsrapportering, fordeling av kostnader, sentral bruker- og
rolleadministrasjon, samt funksjonalitet for budsjett- og
kvoteadministrasjon.

Bedrifter som i hovedsak driver prosjektbasert vil kunne være interessert i
muligheten til å tilordne fakturakoder til

Bedrifter som ønsker å utvide løsningen for
sikker print med automatisering av
dokumentflyt og forvandle manuelle
oppgaver til digitale prosesser, bør vurdere
Konica Minolta Dispatcher Suite.
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SENTRALE EGENSKAPER
Detaljerte print- og kostnadsrapporter

Kostnadsfordeling

– Webrapporter: Enkel oppretting av detaljerte
oversikter og fleksible rapporter som kan dekke alle
aktiviteter til enkeltbrukere eller brukergrupper.
Dette støtter overvåkning av kostnader på daglig,
ukentlig og månedlig basis eller over en lengre
periode.

– Printkontoer og overvåkning:
For enkel sammenstilling av historikk kan alle
printaktiviteter i nettverket spores i sanntid.
Dispatcher Paragon integrerte terminal gir detaljert
kontoinformasjon for kopi, skanning og faks.

– Ledelsesrapporter: Automatisk og behovsbasert
sammenstilling av slike rapporter for å gi ledelsen
detaljert oversikt over hele printmiljøet på en
strukturert og enkelt forståelig måte.
– Eksport av rapportresultater: Eksport av rapporter
til ulike formater for å understøtte deling av
resultater.
– Automatiske rapporter: Planleggingsfunksjon som
automatisk genererer rapporter ved jevne
mellomrom (månedlig, kvartalsvis eller årlig), for en
enda mer omfattende oversikt.

– Fleksibel kostnadsfordeling: Administratoren kan
tilordne brukere til bestemte kostnadssteder.
Alternativt kan hver bruker individuelt velge riktig
kostnadssenter eller prosjekt før utskrift.
– Individuell prisberegning: Ulike enheter, kostnadssteder og brukere kan tilordnes individuelle
prislister. Dette medfører at selv i en heterogen
printinfrastruktur, er en nøyaktig beregning av
utskriftskostnadene mulig.
– Sporing av enheter fra tredjepart: Sporing av
printjobbene kan dekke hele selskapets
utskriftsinfrastruktur, dvs. at det er mulig fra
skrivere fra andre leverandører.
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Sentral bruker- og rolleadministrasjon

Kvoteadministrasjon

– Sentralisert brukeradministrasjon: Individuelle
brukertilgangsrettigheter til kopi-, print-, skanneog faksfunksjonalitet kan enkelt administreres
sentralt.

– Ekel budsjettfordeling: Administratoren kan tilordne
individuelle budsjetter til ulike brukere. Dette gir
mulighet til å begrense printaktiviteten til enkelte
brukere, slik at man holder kostnadene under kontroll.

– Brukertilgangsroller: Administratoren kan gi
brukerne forskjellige tilgangsnivåer på ulike
enheter og funksjoner. Nivåene kan enkelt
administreres.

– Periodisk tilbakestilling av kvoter: Budsjettene
tilordnet individuelle brukere og brukergruppere er
enklest å administrere ved hjelp av automatisk
etterfylling ved bestemte mellomrom.
Administratoren slipper da å måtte utføre denne
oppgaven. Det er fortsatt mulig å tilbakestille og endre
budsjett og kvoter manuelt, slik at man støtter
ekstreme behov som måtte oppstå.

– Sentralisert autentiseringsstyring: Brukerne kan
logge seg på enheten ved hjelp av
kortautentisering, brukernavn og passord og
PIN-kode. Administratoren styrer hvilke påloggingsmuligheter som skal være tilgjengelig, og hvilke
brukere som skal ha tilgang til printer.
Print blir først frigjort av bruker etter autentisering
ved printer er foretatt. På den måten kontrolleres
tilgang til printer, unødvendige print blir ikke
skrevet ut, og dokumenter med sensitiv og
konfidensiell informasjon vil ikke bli liggende på
printerens mottaksbrett.

– Betalingssystem: Dispatcher Paragon tilbyr ulike
praktiske alternativer for påfylling av brukerkontoer:
–	Etterylling via operatør: En kasserer mottar penger
fra brukeren, som han deretter krediterer på
brukerens konto med applikasjonen Dispatcher
Paragon.
– Etterfylling med kredittkort: Via PayPal eller DIBS.
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DISPATCHER PARAGON

RETHINK WORKFLOW

MILAN

MOBIL PRINT

SENTRAL STYRING

ID KORT

NETTVERKS
ENHET

SKANN, PRINT
ELLER KOPI

NEW YORK
Jobbroaming
til
forskjellige
steder

E-MAIL

BRUKERNAVN/
PASSORD

OPPLASTING
TIL NETTET

SKANN, PRINT
ELLER KOPI

TOKYO
KREDITT&
FAKTURERING

ARBEIDSSTASJON/
BÆRBAR PC

NETTVERKS
ENHET

SERVER

Klientbasert printroaming

PIN KODE

NETVERKS
ENHET

SKANN, PRINT
ELLER KOPI
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TEKNISKE
SPESIFIKASJONER
RETHINK PRINT MANAGEMENT
Anbefalt maskinvare
Minne

8 GB ledig RAM

Harddiskplass

100 GB ledig diskplass (etter installasjon) Egnet tilkobling for lagring, f.eks. med
en hastighet på minst 150 MB/s og 300 IOPS for 50 enheter.
Vennligst kontakt din servicerepresentant for dine individuelle krav.

CPU

Dual Core 2 GHz prosessor eller høyere

Nettverk

1 Gbit/s

Ytterligere informasjon

Alternativt installasjon av en VM med minst 2 kjerner og minnereservasjon satt
til maks. allokering av RAM

Operativsystemer
Operativsystemer

Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64)
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2016 (64)

Støttede språk
Brukergrensesnitt

Klient: Engelsk, fransk, tysk, spansk, kinesisk (forenklet/
tradisjonell), tsjekkisk, ungarsk, japansk, polsk, russisk, slovakisk, katalansk,
kroatisk, dansk, nederlandsk, estisk, finsk, gresk, indonesisk, italiensk,
kasakhisk, koreansk, latvisk,litauisk, malaysisk, norsk, portugisisk (Brasil/
portugisisk), rumensk, serbisk (latinsk/kyrillisk) slovensk, svensk, thai, tyrkisk,
ukrainsk
Eksterne og integrerte terminaler: Engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk,
bulgarsk, kinesisk (forenklet/tradisjonell), kroatisk, tsjekkisk, dansk,
nederlandsk, estisk, finsk, gresk, ungarsk, japansk, kasakhisk, koreansk, latvisk,
litauisk, norsk, polsk, portugisisk (Brasil/portugisisk), rumensk, russisk, serbisk
(kyrillisk/latinsk), slovakisk, slovensk, thai, tyrkisk, ukrainsk, arabisk, hebraisk,
indonesisk, malaysisk, katalansk, svensk

Admin-grensesnitt

Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, kinesisk (forenklet), tsjekkisk, dansk,
ungarsk, japansk, polsk, portugisisk (Brasil/portugisisk), rumensk, russisk,
slovakisk, tyrkisk, nederlandsk

– Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjoner varierer avhengig av operativsystem,
applikasjoner, nettverksprotokoller samt nettverks- og systemkonfigurasjoner.

ADMINISTRERT PRINT ER
ALLEREDE INTERESSANT FOR
DEG– MEN HVA MED
DOKUMENTARBEIDSFLYT?

RETHINK DISPATCHER SUITE

Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Maridalsveien 323, 0872 Oslo, Norway
www.konicaminolta.no
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