Xerox PrintSafe Software
®

Autenticação ao seu alcance
O software Xerox® PrintSafe oferece
segurança aos dados impressos em
impressoras multifuncionais incluindo
equipamentos Xerox® e equipamentos de
outros fabricantes. Sendo uma solução
apenas de software, é uma opção acessível
a qualquer empresa.
Obtenha reduções adicionais de custos, pois
não precisa de comprar hardware proprietário
associado, o que lhe permite tirar partido
dos leitores de autenticação existentes ou
comprá-los ao seu fornecedor preferido de
leitores de cartão *.
Principais Funções
• Sempre pronto. Permite o acesso à impressão em qualquer
impressora e em qualquer altura.
• Poupe tempo. Poupe dinheiro. Permite que o utilizador escolha
o que quer imprimir e quando, podendo ainda apagar ou fazer
alterações aos documentos antes de os imprimir. Redução dos custos
relacionados com a impressão de documentos desatualizados ou
desnecessários. Como resultado por se evitar a impressão, os custos
associados ao toner serão também reduzidos.

Seguro
• Fácil integração. Para além da autenticação normal por PIN, o
PrintSafe permite a integração opcional do leitor de cartões em
várias marcas.
• Workflows de impressão protegidos. O Xerox® PrintSafe Software
oferece a máxima segurança dos dados aos seus ativos mais valiosos.
• Simples e seguro. Um único passo de autenticação permite aceder
a várias funções do equipamento Xerox®.

Baixo custo
• Baixa manutenção. Esta solução apenas de software, exige um
investimento mínimo de tempo por parte das TI, é fácil de instalar e
integra-se facilmente com a maioria dos equipamentos da indústria.
• Várias reduções de custo. Acessível a empresas de qualquer
dimensão, não existem custos ocultos, está disponível uma variedade
de escolhas personalizadas e não existem encargos adicionais para a
impressão conveniente (pull printing).
• Integração. O Xerox® PrintSafe Software integra-se com os seus
atuais acessórios e servidores.

Flexível
• Solução multifacetada. Uma solução de autenticação que ajuda
a minimizar a sua pegada em software. Suporta equipamentos de
impressão Xerox e de outras marcas, permitindo-lhe crescer com o
seu negócio à medida que são adicionados equipamentos à sua rede.
• Disponível ao momento. Imprima em qualquer local, em qualquer
equipamento que esteja integrado na rede.

• Não é complicado. Fácil de aprender e de utilizar, funciona com
a tecnologia a que o utilizador já está habituado a aceder para
imprimir documentos.
• Integrado. Oferece a flexibilidade para imprimir em equipamentos
de várias marcas, e para imprimir para qualquer local da rede.
• Configuração sem falhas. Esta solução de software de autenticação
tira partido da tecnologia existente facilitando a implementação.
Para além disso, é completamente compatível com workflows de
impressão, aliviando qualquer perturbação na impressão quotidiana.
* O Xerox® PrintSafe Software suporta uma grande variedade de leitores de cartões do mercado. Os
leitores de cartões da indústria variam por equipamento. Consulte o seu Xerox Sales Representative para
obter mais informações.
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Workflows de Impressão Seguros, Convenientes e Flexíveis

Xerox® PrintSafe Software

Enviar

O utilizador submete
o documento.

Basta premir "imprimir"
para que o documento
seja retido até à
autenticação.

Passar
O utilizador pode chegar
a qualquer impressora ou
impressora multifuncional
na sua rede que esteja
ativada para aceitar
trabalhos PrintSafe e
autenticar-se bastando
passar um cartão ou
inserindo um PIN.

Imprimir
Assim que o utilizador
esteja autenticado,
poderá selecionar se
pretende libertar um só
trabalho ou todos os
seus trabalhos seguros
existentes na impressora
ou impressora
multifuncional.

Os workflows flexíveis permitem que o
utilizador instale o software no seu PC cliente
para impressão direta ou num servidor de
impressão existente, que pode ser facilmente
configurado para o Xerox® PrintSafe Software.

Ver um vídeo
* Os equipamentos não Xerox® necessitam de um acessório de rede;
consulte o seu Xerox Sales Representative para obter detalhes sobre
as marcas/modelos suportados.
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O Xerox® PrintSafe
Software não está limitado
a equipamentos Xerox®.
Qualquer impressora ou
impressora multifuncional*
registada com o Xerox®
PrintSafe Software pode
realizar trabalhos PrintSafe.

