
Reduzir os custos de impressão dos estudantes

Concebido para escolas e universidades de todas as dimensões, o PaperCut 
é fácil de instalar e começa imediatamente a controlar os utilizadores. 

PaperCut para o setor de ensino

Elimine a frustração das tarefas 
de impressão do dia a dia.

Ofereça aos funcionários e estudantes as 
respostas para os problemas quotidianos.

O desperdício de impressões e os documentos 
volumosos empatam as nossas impressoras
Pode definir um tamanho máximo de documento para impedir tarefas de 
impressão invulgarmente volumosas. Outros filtros incluem um número 
máximo de cópias, cores e impressão frente-e-verso. Existe até um filtro 
para impedir que as tarefas sejam “enviadas em duplicado” quando se clica 
acidentalmente duas vezes no ícone de impressão.

Os utilizadores não gostam de mudanças
O PaperCut foi concebido para ser introduzido por fases. Pode 
implementar uma monitorização silenciosa na primeira fase, em seguida, 
acrescentar quotas e regras de impressoras e introduzir a impressão 
paga pelo utilizador quando os processos estiverem devidamente 
implementados. O nosso Guia de implementação mostra como 
implementar o PaperCut sem perturbar o fluxo de trabalho dos seus 
funcionários e estudantes.

Os utilizadores com conta de "convidado" e 
utilizadores sem fios são anónimos na rede
A impressão por parte de utilizadores anónimos pode ser autenticada 
utilizando o software cliente PaperCut, uma fila de retenção/permissão  
ou as ferramentas para a Web do utilizador do PaperCut.

Defina custos por página  
para os utilizadores

Paga-se a si mesmo

Concebido para o  
setor de ensino

Automanutenção
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Os funcionários e estudantes podem utilizar 
qualquer dispositivo móvel; não existe 
normalização
Independentemente do dispositivo utilizado pelos seus funcionários e 
estudantes (iPad, Chromebook ou computador portátil alugado), pode 
aplicar as suas políticas de rede sem deixar de proporcionar um acesso 
fácil à impressão.

Os sistemas de gestão de impressão são 
demasiado dispendiosos
Os nossos preços especiais para o ensino não excedem o seu orçamento 
porque não paga mais pelo número de servidores, estações de trabalho, 
impressoras ou sistemas operativos na sua rede. A sua poupança, 
resultante da redução do consumo ou dos custos de impressão pagos 
pelo utilizador, significa que o PaperCut é um software que realmente se 
paga a si mesmo!

Pretende um sistema que se integre com os sites e 
as políticas de Internet atuais
Pode personalizar a interface Web do utilizador final para que pareça 
fazer parte da sua Internet. Se pretender alargar ainda mais o PaperCut 
ou proporcionar uma integração adicional com os seus sistemas, pode 
utilizar o conjunto completo de API incluído de série no PaperCut, que está 
totalmente documentado com código fonte de exemplo.

A implementação de software nas estações de 
trabalho é difícil e demorosa
O PaperCut não precisa de software em todas as estações de trabalho. 
Existe um software cliente opcional, mas se decidir utilizá-lo, pode 
executá-lo com o método de "instalação zero", que inicia o software a 
partir do servidor PaperCut.

Não dispõe de uma grande equipa de funcionários 
para instalar e administrar um sistema de gestão  
de impressão
O PaperCut faz a sua própria manutenção com funcionalidades como 
a sincronização automática com os utilizadores, grupos e impressoras, 
a configuração automática de contas de novos utilizadores e as quotas 
periódicas automáticas. Os utilizadores podem acrescentar valor às 
suas contas com "cartões de carregamento" ou utilizando o gateway de 
pagamento opcional com cartão de crédito através de sistemas online 
como o PayPal. Os relatórios com um clique através de um browser e os 
relatórios automáticos por e-mail agendados facilitam a monitorização  
e a criação de relatórios de atividade.

O departamento de TI parece "reagir" aos 
problemas em vez de os "prever"
O PaperCut controla automaticamente os erros das impressoras, podendo 
ser configurado para enviar e-mails ou SMS para os administradores de 
sistemas ou a equipa de apoio técnico quando uma impressora exigir atenção.

PaperCut: 
reduza o desperdício
controle a impressão
poupe dinheiro

"Sem quotas, os 
nossos estudantes 
imprimiam cerca de  
2 milhões de páginas 
por ano. Depois do 
sistema de quotas, 
este número desceu 
para metade.”

"O investimento inicial 
já foi recuperado no 
nosso primeiro 
ano de utilização."


