
Tam Kontrolünüz Altında;

Baskı, Kopya, Tarama, Faks
PaperCut MF,  yazıcı ve MFP’leri kolayca ve düşük maliyetle kontrol altına alıp 
yönetmenizi sağlayan, güvenilir bir yazılımdır.

Gereksiz baskıları ortadan kaldırarak kullanıcıların ve departmanların 
baskı kullanımlarından sorumlu olmasını sağlayacak bir sistem kurun.

PaperCut MF, doğrudan cihazın panelinden izleme, kontrol ve baskı 
güvenliğini sağlamak amacıyla fotokopi makineniz / MFD’nizde bulunan 
gömülü yazılımı yönetir.

PaperCut MF, üretici bağımsız teknolojisi ve çoklu, çapraz platform 
desteğiyle her büyüklükteki, işletme için uygundur.

PaperCut çözümleri şu anda dünya çapında 50.000’den fazla kurumda 
kullanılmaktadır ve PaperCut MF yatırımınız yüksek geri dönüşü için 
güvenebileceğiniz bir üründür ve Türkçe dahil 20 dil desteği mevcuttur.

 Tüm Parki Izleme  

 Güvenli Baski     

 Kontrol ve Raporlama  

 Azalan Maliyetler

 Baski Kurallari 

 Atıkların azaltılması 

 Mobil Baskı (BYOD)

SWIPE CARD 
HERE

SWIPE CARD 
HERE
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Kolay Kullanım
PaperCut MF benzer yazılımlar arasında yükleme ve 
yönetimi en basit yazılım olarak görülmekte. Sistem 
yöneticileri, kolay bir web ara yüzü vasıtasıyla yönetim ve 
yapılandırma için tam erişime sahip olmakta.

 Kullanici dizinlerine entegrasyon (Active Directory ve 
digerleri) otomatik kullanici yaratilmasi.

 Güvenli baski Beni Bul Baski (Find-Me)   

 Gösterge panelinden anlik durum güncellemeleri 

 Yazdirma arsivi baski islerini görsel olarak inceleme 
imkani

 Istege bagli kullanicilara ve hesaplara maliyetlendirme. 

 Otomatik açilan uyarilarla kullancilari tasarrufa tesvik 
etme

Ayrıntılı Raporlama 
 
PaperCut’ta, çevrimiçi görüntüleme, yazdırma veya dışa 
aktarma için 80’den fazla ön tanımlı rapor mevcuttur. 
Raporlar, detaylı sayfa günlüklerinden, kullanıcı, bölüm, 
cihaz veya çevresel etkilerin özetlerine kadar değişen tüm 
alanları içerir.

Yöneticiler, filtre koşullarını uygulayarak geçici raporlar 
oluşturabilir ve raporları belirli kişilere düzenli aralıklarla 
e-postayla gönderilebilirler.

http://www.papercut.com/tour/report/ adresinden daha 
fazla bilgi alınabilir. 

Güçlü İş Scriptleri
Gelişmiş scriptler, yazdırma kurallarınızı tanımlamak 
ve gereken ayarlamaları yaparak ve kuruluşunuzda 
atıkların ortadan engellenmesi ve sorumlu kullanıcı 
davranışlarını da desteklemek için kullanılabilir.

PaperCut ile yapabilecekleriniz:

 Ağır baskı işlerinin belirlenmiş yüksek kapasiteli 
yazıcılara otomatik olarak yönlendirilmesi

 Oomatik açılan uyarılarla kullanıcıların eposta 
baskısı gibi çok gerekli olmayan baskıları almaktan 
caydırılması.

 Baskı işlerinin otomatik olarak siyah beyaz veya 
dubleks baskıya çevrilmesi 

 Kullanıcı gruplarına renkli baskının kısıtlanması

 En düşük maliyet yönlendirme (şartlara göre en 
uygun maliyeti sağlayan cihazı önermek)

 Ücretsiz baskı hakkı tanımlama (ör. Ders 
zamanlarında)

 İşin niteliği, kullanıcı / grup, saat, cihazın özelliği / 
türüne göre kurallar tanımlayabilirsiniz.

Web Tabanlı Yönetim 
 
PaperCut MF networke erişebildiğiniz herhangi bir 
konumundan tarayıcı-tabanlı yönetim erişimi sağlar. Ek yazılım 
yüklemeye ve bir web sunucusu yapılandırmasına gerek 
olmadan web destekli platformlar arası kolayca çalışma sağlar. 

Yönetici ara yüzündeki en önemli özelliklerden biri de kontrol 
paneli tabından kolayca erişilebilen, tek bir sayfada tüm baskı 
ortamının görüntülenebilmesidir. Kontrol paneli sayfası sistem 
etkinliğini ve trend bilgileri ve yazdırılan sayfa sayısı gibi i 
geçmiş aktivite, istatistikler ve çevresel etkilerle beraber durum 
güncellemeleri gibi önemli gerçek zamanlı bilgileri sağlamak 
için üzerinde bir dizi araç taşır.

 



Baskı Arşivleme ve Filigran 
 
PaperCut BT yöneticilerine, kullanıcıların baskılarına karşı daha 
sorumlu olmasını sağlamak için özellikleriyle yardımcı olabilir.

PaperCut’ın Baskı Arşivleme özelliği, onaylanmış yöneticileri, 
kullanıcıların baskı işlerinin içeriğini görüntülemesine imkân 
verir. PaperCut’ın içine yerleştirilen güçlü izleme ve raporlama 
fonksiyonunun yanı sıra, sistem yöneticilerine geniş bir denetim 
seçeneği sunar. Filigran, otomatik olarak bir kullanıcı adı veya 
diğer meta verileri her bir basılan sayfa altına ekleyebilir, 
filigran kullanıcıya özel bir dijital imza da taşıyabilir, bu sayede 
dokümanın kim tarafından basıldığı 
kolayca tespit edilebilir. 

Güvenliği artırmak ve sorumlu 
yazdırmayı teşvik etmek için belgenin 
kaynağını izlemenize olanak tanır.

Güvenli Baskı 
 
Güncel MFD’ler akıllandılar. Dokunmatik ekranlara ve 
doğrudan cihazın panelinde yazılım çalıştırma yeteneğine 
sahipler. PaperCut, her cihaza yeni özellikler getirmek için 
bu teknolojiden yararlanmakta.

Temel özelliklerden biri kullanıcı kimlik doğrulamasıdır 
ve yalnızca yetkili kullanıcılara cihazlara erişim izni verir. 
Temel seviyede kullanıcılar ekran klavyesi aracılığıyla ağ 
kullanıcı adı ve şifresiyle kimlik doğrulaması yapabilirler. 
Buna ek olarak birçok farklı kart tipi için kimlik doğrulaması 
uyarlanabilir. Kart numaraları, ağınızın kullanıcı dizininden 
veya bir veri tabanından çekilebilir (ör. Turnike Kapı Kontrol 
sistemi), alternatif olarak kullanıcılar ilk kullanımda kendi 
kartlarını sisteme kendileri tanıtabilirler.

Kart türleri manyetik şerit, Proximity (HID, Mifare ve Legic) 
ve barkodları içerir ve PaperCut’ın desteklediği USB kart 
okuyucuları arasında RFIdeas, Elatec ve OmniKey gibi 
birçok USB kart okuyucusu mevcuttur. Standart USB ve 
ağ bağlantılı okuyucular başlıca tedarikçiler tarafından 
sağlanmaktadır. PaperCut yazılım ve donanıma teknik 
destek ve tavsiye için yerinde destek sağlayan global çözüm 
danışmanınızdır. (Yetkili Çözüm Merkezi)

Mobil ve BYOD baskı çözümleri 
 
Baskı işlerini yönetmek giderek zorlaşıyor! Her gün daha fazla 
sayıda mobil cihaz kullanıma girdikçe, mobil baskı ihtiyacı 
da artıyor. PaperCut’ın bir dizi kolay çözümü sayesinde 
kullanıcılar her türlü taşınabilir BYOD veya mobil cihazdan baskı 
yapabilmekteler. Baskı işleri, işletim sistemi dosya konumu, 
dosya biçimi veya yazıcı markası fark etmeksizin çözümlerimiz 
tarafından idare edilebilmektedir.

En son sunduğumuz Mobility Print, kullanıcıların herhangi 
bir yardıma ihtiyaç duymadan, sistemde herhangi bir yazıcıyı 
hızlı bir şekilde bulup baskı yapabilmelerini sağlamakta. Farklı 
platformlar ve cihazlar üzerinde çalışırken karmaşayı ortadan 
kaldırıyor hem de PaperCut’ın standart baskı ücretlendirme / 
hesaplama / kota işleme avantajlarını kaybetmeden.

Beni Bul‘Find-me’ Baskı
PaperCut’ın Beni Bul yazdırma özelliği, kullanıcıların global 
bir sanal kuyruğa baskı yapmalarını sağlar. Gönderilen işler 
bekletilir ve sadece herhangi bir uyumlu MFD / yazıcıda 
kullanıcı işi serbest bıraktığında baskı yapılır:

 Kolayca gelişmiş doküman güvenliği sağlama.

 Hem iş istasyonları hem de dizüstü bilgisayarlar için çok 
sayıda yazdırma sürücüsü ve kuyruk yöneten IT ekibinin 
işini azaltma.

 Find-Me baskı ve atıkları en aza indirir, yoğun ofis 
ortamlarında baskıları % 20’lere kadar düşürebildiği 
görülmüştür.

 Kimlik doğrulamasında bekleyen tüm işleri otomatik 
yazdırma veya aktif işleri MFD ekranından seçerek 
yazdırmaya kadar değişik yöntem seçimi.
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Kota Yönetimi
Kullanıcılar, tanımlanmış hesap kurallarıyla, kredi 
veya borçlanmadan yararlanabilirlerken hesaplarının 
kredilendirilme sıklığına da karar verebilirler. Ek kota / kredi 
tanımlamak için ağ gruplarına kullanılabilir. 

Ek kota / kredinin nasıl tahsis edildiği örneklemek gerekirse, 
belirli bir kullanıcı grubu kendi kotalarını biriktirmeye 
izin verirken diğerleri “kullan” veya “kaybet” yöntemiyle 
çalışabilirler.

Kullanıcı Ara yüzü 
 
Son kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak kendi etkinliklerini 
izlemek, hesap bakiyelerini sorgulamak ve işlemlerini 
görüntülemek için yöneticilerin müdahalesine gerek 
kalmadan bir takım web araçlarına erişebilir. Son kullanıcı 
ara yüzü tamamen özelleştirilebilir, kullanıcılar kendilerine 
göre renklerden oluşan bir ara yüz tasarlayabilirler.

Son kullanıcılar hesap bakiyelerini kolayca yönetebilir, yerinde ve 
çevrimiçi yöntemlerle kredi ekleyebilirler

Ön Ödemeli / Yüklemeli Kartlar 
 
PaperCut MF, ilave baskı kredisi satın almak için basit bir 
fiş satın alma fonksiyonu sunar. Sistem yöneticisi, önceden 
tanımlanmış bir değere sahip tek kullanımlık kartlar 
hazırlayabilir. Kullanıcılar, bir web sayfası aracılığıyla kartın 
kendine özel kodunu girerek kullanıma başlarlar.

Ödeme Kapıları
Son kullanıcıların ödeme kapılarını kullanarak PaperCut 
hesaplarına ödeme yapma imkânı mümkündür. Ödeme 
kapıları, üçüncü parti sistemlerin PaperCut’a desteklenen 
bir şekilde bağlanmalarına izin verir. Ortak kapılar arasında 
PayPal ve Authorize.Net gibi önde gelen sağlayıcılar 
aracılığıyla, kredi kartı ile gerçek zamanlı çevrimiçi 
ödemelere izin verir. PaperCut ayrıca üniversite ana 
fon hesapları gibi kapalı veya dahili ödeme sistemlerini 
desteklemektedir. Donanımsal ödeme kapılarında, banknot 
ve bozuk para destekli nakit yükleyicili self-servis kiosklar 
mevcuttur. 

Ayrıntılı donanım bilgisi için, lütfen bir PaperCut MF Yetkili 
Çözüm Merkezi’ne başvurun.


