
Os recursos avançados do 
Software Xerox® CentreWare® 
Web facilitam o gerenciamento 
inteligente dos seus dispositivos 
de impressão usando uma 
única e poderosa interface. 
Com esta recente atualização, 
você pode fazer ainda mais.

O Software CentreWare Web 
versão 6.5 está disponível para 
download gratuito.

N O V O S  R E C U R S O S

Atualize a sua atualização

•   Melhore o desempenho de atualização 
transformando um subgrupo de impressoras 
multifuncionais em terminais de distribuição 
de firmware

•   Aumente a confiabilidade com 
a programação de atualização 
gerenciada pelo dispositivo

•   Use os recursos avançados de programação 
para fazer download e instalar arquivos 
quando for interessante para os seus 
negócios

•   Nova exibição no painel que mostra um 
resumo do status de conformidade da política 
de configuração e da integridade geral 
do dispositivo, incluindo navegação rápida 
no dispositivo

•   Coordene várias atualizações 
simultaneamente com a funcionalidade 
Multiple Version Upgrade Path

Gerenciamento de senhas mais fácil

•   Use senhas de dispositivos em conformidade 
com as normas NIST 800-171 (exige 
compatibilidade do dispositivo)

•   Detecte e gerencie impressoras fabricadas 
com senhas administrativas exclusivas e 
cadeias de caracteres da comunidade SNMP 
(Lei da Califórnia – SB 327)

Proteja dispositivos, documentos  
e dados de modo proativo*

 

•   Veja em detalhes todos os eventos de 
segurança nos últimos 30 dias usando 
o painel McAfee Security Monitoring 

•   Rastreie as tendências dos eventos de 
segurança nos últimos 12 meses com 
o gráfico McAfee Monitoring Trend 

Automatize a detecção e o gerenciamento 
remotos de dispositivos

•    Inicie o contato automaticamente  
e conecte-se ao servidor CentreWare 
Web com dispositivos compatíveis

•   Defina políticas para configurar dispositivos 
de modo instantâneo e automático após 
detectados – incluindo a capacidade de 
instalação de novos dispositivos, o que 
simplifica o trabalho da política de 
configuração inicial

•   Coleta remota dos dados de informações 
no leitor de cartão – incluindo atualização 
remota de firmware em leitores de cartão 
selecionados

M E L H O R I A S

Maior clareza nas mensagens de erro

•   Texto mais simples e específico nas 
mensagens de erro e tempo de recuperação 
acelerado com as novas categorias de status 
de dispositivos

•   Faça diagnóstico e solucione problemas 
rapidamente por meio de mensagens claras 
e diretas de erros definidos pelo protocolo 
SNMP

Configuração de política simplificada

•   Acesso ao histórico e às ações na mesma guia 
por meio da interface de usuário simplificada

•   Fluxo de trabalho simplificado para a geração 
de políticas de configuração, incluindo 
conjuntos de configurações predefinidas 
para fluxos de trabalho comuns

•   Definições de configurações remotas 
expandidas

•   Funções de pesquisa de configuração 
melhoradas que permitem várias palavras-
chaves e oferecem clareza nos resultados 
de pesquisa

•   Receba relatórios de auditoria opcionais 
sempre que ocorrer um erro de política

Painel com funcionalidades mais dinâmicas

•   Em uma mesma exibição, veja até  
12 meses de dados de conformidade  
geral do dispositivo 

•   Veja detalhes de conformidade por modelo 
em várias políticas 

•   Automaticamente, rastreie os resultados 
de políticas de firmware e de configuração 
após a remediação

•   Verifique facilmente a programação geral 
das políticas definidas no Software Xerox® 
CentreWare Web

Suporte com opções de implementação 
expandidas

•   Suporte regional agora disponível para 
a Holanda

•   Suporte adicionado para plataformas de 
bancos de dados SQL 2017 e SQL Azure

Saiba mais e faça download do Xerox® CentreWare Web versão 6.5 no site xerox.com/CentreWareWeb.

Gerenciar o seu parque de impressão 
ficou ainda mais fácil
Software Xerox® CentreWare® Web (versão 6.5)
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*Apenas dispositivos Xerox® AltaLink®
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