Termékismertető

Novell iPrint
Az emberek még ma is nyomtatnak. A szervezetek még ma is
nyomtatnak. A nyomtatás azonban vesződséggel járhat. A
Novell® iPrint évek óta egyszerűbbé teszi a nyomtatást a Novell
Open Enterprise Server felhasználói számára. Mostantól az
iPrint ezt mindenki számára lehetővé teszi. A Novell iPrint egy
olyan virtuális szoftverkészülékként elérhető eszköz, amely
jelenlegi nyomtatóit a vállalat munkaállomásaihoz és
mobileszközeihez csatlakoztatja. Keltse új életre régi nyomtatóit:
tegye
lehetővé,
hogy
a
felhasználók
bárhonnan
nyomtathassanak velük!

A Novell iPrint főbb jellemzői:
A Novell iPrint biztonságos mobil vállalati
nyomtatást biztosít.
 Méretezhető: bármelyik nyomtatóhoz bármennyi felhasználót képes
csatlakoztatni.


Együttműködő: működik eDirectory
és Active Directory címtárral,
valamint a legelterjedtebb közösségi
rendszerekkel.

Mobil: telefonról és táblagépekről is
lehetővé teszi a nyomtatást. A
nyomtatásnak ugyanolyan mobilnak
kell lennie, mint a munkaerőnek. A
Novell iPrint megoldással ez lehetséges.
A Novell iPrint a gyakorlatban
A Novell iPrint megoldással kiküszöbölhetők a bonyolult nyomtatási környezetek. Az
iPrint az iparági szabványoknak megfelelő
internetes nyomtatási protokoll (IPP)
használatával,
egy
webböngészőn
keresztül azonnali globális hozzáférést
biztosít minden nyomtatási erőforráshoz.
A felhasználók néhány kattintással találhatnak egy nyomtatót, a grafikus irodai
térképen letölthetik az illesztőprogramokat,
és telepíthetik a nyomtatót Mac,
Windows vagy Linux munkaállomásukon.
Erre a nyomtatóra, bármely asztali alkalmazásból küldhetnek dokumentumokat.
A Novell iPrint valódi önkiszolgálást tesz
lehetővé:
a
felhasználók
bármikor,
rendszergazdai
bejelentkezés
nélkül
adhatnak hozzá nyomtatókat.


A Novell iPrint nem igényel új hardvereket.
Az alkalmazottak egy egyszerű internetkapcsolaton keresztül nyomtathatnak
dokumentumokat a szervezet már
meglévő nyomtatóira, de természetesen
csak a szükséges jogosultság birtokában. A Novell iPrint emellett rendelkezik
auditálási képességekkel is, és számos
külső számlázási programmal is együttműködik. Ezen információk felhasználásával
díjat számolhat fel az egyes részlegek
nyomtatási költségeiért, vagy támogathatja a hulladék csökkentésére irányuló
zöld kezdeményezéseket. Mivel az iPrint
leegyszerűsíti a nyomtatási folyamatot, a
felhasználóknak kevesebbszer kell hívniuk
az ügyfélszolgálatot is. A Novell iPrint
egy kis erőforrás-igényű, virtuális készülék, amely perceken belül telepíthető, így
az informatikai részleg számára is időt
takarít meg.
Mobil nyomtatás
A nyomtatók általában illesztőprogramokat
igényelnek, amelyekkel a dokumentumokat
a nyomtató által érthető nyelvre fordíthatják. Egyes szállítók felhőszolgáltatásokat
alkalmaznak, hogy a mobileszközökről
érkező dokumentumokat átalakítsák.
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A legközelebb levő eszközre
nyomtathat az Apple vagy Android
rendszert futtató eszközökről
Az új nyomtatási szolgáltatás a
felhasználók számára transzparens módon integrálódik a mobil
környezetbe
Új nyomtatók vásárlása helyett
„mobilizálhatja”
a
meglévő
nyomtatóparkot
Active Directory és eDirectory
alapú környezetekben egyaránt
működik

Az IDC felmérése szerint 2012-ben jelentősen növekedett a
mobileszközről nyomtatók aránya. A Novell új termékével a felhasználók
mostantól mobiltelefonról és tabletről is nyomtathatnak bármely, már
meglévő céges nyomtatóra
www.novell.hu

Az iPrint mobil képességei esetében
nincs szükség arra, hogy a dokumentumokat felhőszolgáltatásba küldje, vagy
különleges hardvert használjon. Mivel
adatait nem tölti fel a felhőbe, az iPrint
sokkal biztonságosabb az egyéb lehetőségeknél. Emellett lehetővé teszi, hogy
jelenlegi infrastruktúráját teljes mértékig
kihasználja.
A megoldás
A Novell iPrint saját renderelési és
konvertálási képességekkel rendelkezik,
ami azt jelenti, hogy számos különböző
mobil forrásból képes nyomtatási feladatokat fogadni.
Airprint-integráció
Az AirPrint az Apple konfigurációmentes
nyomtatási szolgáltatása, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a vezeték nélküli
nyomtatást. Sajnos azonban ehhez
legtöbbször egy, az AirPrint szolgáltatást
támogató nyomtatóra van szüksége. A
drága, új nyomtatók vásárlása helyett
most már a Novell iPrint megoldást is
bevezetheti, hogy nyomtatóit képessé
tegye az AirPrint alkalmazására. Az
iPhone, iPad és egyéb Apple eszközök
felhasználói anélkül is láthatják a
nyomtatókat eszközeiken, hogy bármit,
akár csak egy alkalmazást is telepíteniük
kellene. Egyetlen mozdulattal nyomtathatnak az iPrint segítségével a szervezet
meglévő nyomtatóira.
Az iPrint alkalmazások
Az iOS és Android rendszert használó
mobileszközök felhasználói az alkalmazás letöltése után vállalatuk bármely
nyomtatójára nyomtathatnak. Még ha a
világ másik felén járnak is, telefonjuk
vagy táblagépük „Megnyitás ezzel:” és
„Megosztás ezzel:” parancsaival könnyedén nyomtathatnak mobilalkalmazásaikból egy iPrint nyomtatóra. Csak ki kell
választaniuk a nyomtatót, ahogyan azt
egy számítógépen tennék, és az egyszerű, érintőképernyő-barát felületen beállítaniuk az alapvető nyomtatási adatokat.

E-mail
A felhasználók bármely e-mail küldésre
képes eszközről nyomtathatnak, ha
küldenek egy e-mailt az iPrint megoldásba.
A rendszergazdák felállíthatnak egyetlen
e-mail címet az egész vállalat számára,
vagy akár minden nyomtatóhoz egyet. A
vállalat e-mail rendszergazdája emellett
fehérlistákat és egyéb ellenőrző eszközöket is felállíthat a mobil, e-mail alapú
nyomtatás biztonságosabbá tételére,
illetve annak biztosítására, hogy az iPrint
csak a megfelelő nyomtatási feladatokat
hajtsa végre.
Integráció az Ön világával
A Novell iPrint leegyszerűsíti a biztonságos nyomtatást, mivel saját adattárát
egyesíti
a
szervezetben
használt
személyazonosság-címtárral. Az egyszerűsített címtár-hozzáférési protokollt
(LDAP) használó források – például az
eDirectory és az Active Directory –
használatával az iPrint képes hitelesíteni
a felhasználókat a nyomtatási műveletek
biztonságának növelése érdekében. Az
iPrint ráadásul a következő generációs
személyazonosság-kezelési szolgáltatásokkal is képes hitelesíteni a felhasználókat,
például a közösségi hálózatokkal, Apple ID
azonosítókkal vagy Google profilokkal.
Ez azt jelenti, hogy nem számít, milyen
mobileszközt szeretne használni alkalmazottja, az iPrint a vállalati adatok
biztonságának megőrzése érdekében
minden esetben biztosítja a hitelesítést.
Az iPrint költséghatékony választás,
hiszen a nyomtatásra használt eszközök
száma rugalmasan bővíthető vele, a
használatban lévő nyomtatókat azonban
nem kell lecserélni. Emellett a dolgozók
hatékonysága is növekszik, miközben az
informatikai kiszolgáló személyzet tehermentesül.
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