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Full kontroll over 
utskrifter, kopier, skanner og fakser.
PaperCut MF er en enkel og kostnadseffektiv programvare som gir deg kontroll og lar deg 
administrere skrivere, kopimaskiner og flerfunksjonsenheter.

Reduser avfallsmengden oppmuntre til ansvarlig atferd og hold brukere 
og avdelinger ansvarlige for bruken av utskrifter.

PaperCut MF inkluderer innebygget programvare som kjører på 
kopimaskinen/flerfunksjonsenheten, og som lar deg spore, kontrollere og 
sikre utskriftene rett fra enhetens panel. 

PaperCut MF egner seg for anlegg av alle størrelser, med en 
plattformuavhengig og leverandørnøytral tilnærming til teknologi- og 
enhetsstøtte. PaperCuts løsning brukes for øyeblikket av over 50 000 
kunder over hele verden. Det er også oversatt til 20 språk, noe som 
gjør PaperCut MF til et produkt du kan stole på og gir god valuta for 
investeringen.

 Hold oversikt over alle 
flerfunksjonsenheter/
skrivere

 Secure Print Release

 Kontroller og få rapporter 
om bruk

 Hold kostnadene lave

 Håndhev retningslinjene 
for utskrifter

 Reduser avfallsmengden

 Web Print

Vis prøver av innebygde 
skjermbilder



PaperCut MF regnes som sin klasses enkleste system å 
implementere og administrere. Systemadministratorer 
har full tilgang til administrering og konfigurering via et 
innbydende nettgrensesnitt. Det tilbyr:

 Integrering av brukerkataloger (Active Directory m.m) 
og automatisk oppretting av brukerkontoer

 Sikker godkjennelse av utskrifter, og Find-Me-utskrifter

 Instrumentbort for administratorer, med 
statusoppdateringer i sanntid 

 Utskriftsarkivering: se en visuell gjennomgang av 
jobber

 Valgfri fakturering for klienter og kontoer

 Muligheten til å oppmuntre til ansvarlig bruk via 
popup-varsler 

Kraftige jobbskript

Nettbasert administreringIntuitivt og 
brukervennlig

Detaljerte rapporter

PaperCut inkluderer over 80 rapporter, som er tilgjengelige 
med et enkelt klikk, som du kan se på nett, skrive ut 
eller eksportere. Rapportene tar for seg alle områder, 
med detaljerte sidelogger med sammendrag per bruker, 
avdeling, enhet eller miljøbelastning.  Administratorer kan 
opprette skreddersydde rapporter ved hjelp av filtre, og 
rapportene kan sendes jevnlig på e-post til spesifiserte 
personer. 

Du finner mer informasjon på www.papercut.com/tour/
report/

Avanserte skript kan brukes til å definere og finjustere 
retningslinjene for utskrifter, og til å hjelpe organisasjonen 
din med å eliminere avfallsmengden og endre brukeratferd.

Med PaperCut kan du:

 automatisk omdirigere større jobber til egnede 
høyvolumsskrivere 

 begrense utskrift av e-poster via popup-varsler med 
retningslinjer for utskrifter 

 konvertere jobber til gråtoner og tosidige utskrifter 

 begrense eller deaktivere fargeutskrifter for bestemte 
brukergrupper 

 redusere kostnader via omdirigering (foreslå mer 
kostnadseffektive enheter basert på forholdene) 

 tillate gratis utskrifter (f.eks. i løpet av skoletiden) 

 definere handlinger etter jobbegenskaper, bruker/
gruppe, tid på dagen, enhetsfunksjon/-type.

PaperCut MF leveres med nettleserbasert 
administratortilgang fra ethvert nettverk, noe som gir 
sentralisert administrering av alle brukere og enheter. 
Netteknologi gjør plattformuavhengig støtte enkelt, derfor 
kreves det ingen installasjon av ekstra programvare og 
ingen konfigurasjon av nettservere. 

Instrumentbordfanen er en nøkkelfunksjon i 
administrasjonsgrensesnittet − en lettleselig en-sides 
visning av utskriftsmiljøet for administratorer. Siden 
Instrumentbord bruker en rekke miniprogrammer 
for å presentere viktig informasjon i sanntid, for 
eksempel systemaktivitet og statusoppdateringer, 
sammen med trendinformasjon og statistikk fra 
tidligere aktiviteter som antall utskrevne sider og 
tiltak for å redusere miljøbelastning.



Utskriftsarkivering og vannmerker 

PaperCut-administratorer kan bruke disse funksjonene til å sikre 
at brukere tar ansvar for utskriftene sine.

PaperCuts utskriftsarkivering gir godkjente administratorer 
muligheten til å bla gjennom og sjekke utskriftene som er gjort 
innenfor sitt nettverk. Kombinert med de kraftige sporings- og 
rapportfunksjonene som er innebygd i PaperCut, gir dette 
systemadministratorene en rekke revisjonsfunksjoner.

Vannmerking kan legge til et brukernavn 
eller andre metadata nederst på hver side, 
noe som kan brukes til å f.eks. indikere 
hvem som eier dokumentet. Vannmerking 
kan inkludere en unik digital signatur som 
lar deg spore dokumentets opprinnelse, 
og på den måten øke sikkerheten og 
oppmuntre til ansvarlig utskriftsatferd.  

Dagens flerfunksjonsenheter er smartere. De har 
berøringsskjermer og evnen til å kjøre programvare rett fra 
enhetens panel. PaperCut bruker denne teknologien til å gi 
nye funksjoner til hver enhet. 

Brukerautentisering er en av hovedfunksjonene − og sørger 
for at kun autoriserte brukere får tilgang. På det  
enkleste nivået kan brukere autentisere ved hjelp av 
brukernavn og passord via et tastatur på skjermen. I tillegg 
vil mange miljøer implementere autentisering med ID-kort. 
Kortnumre kan hentes fra nettverkenes brukerkataloger 
eller en database (f.eks. et kontrollsystem for dører). 
Eventuelt kan brukerne kan brukerne selv sette opp kortet 
første gang de bruker det.

Korttypene inkluderer magnetstripe, nærhetssensor (HID, 
Mifare og Legic) og strekkoder, og PaperCut støtter mange 
typer USB-kortlesere, inkludert RFIdeas, Elatec og OmniKey. 
Standard USB- og nettverkskortlesere er tilgjengelige fra 
ledende leverandører. PaperCut har et globalt nettverk med 
maskinvareeksperter (autoriserte støttesentre) i tilfelle du 
skulle trenge teknisk støtte, råd eller besøk av en tekniker, 
enten det gjelder programvare eller maskinvare.  

"Find-me"-utskrift

Secure Print Release

iPad, mobiltelefoner og driverløse 
webutskrifter

Lanseringen av iPad, mobile enheter, nettbrett, nett-PCer 
og andre enheter har ført til en rekke nye utfordringer for 
utskriftsindustrien. 

PaperCut kan hjelpe deg med å løse disse problemene, 
da det støtter iPad-utskrifter og nettbaserte driverløse 
utskrifter − en av kjernefunksjonene i PaperCut. 

Brukere av disse enhetene har tilgang til en rekke 
funksjoner, inkludert autentisering, kontovalg og "Find-
me"-utskrifter − i ett og samme brukervennlige grensesnitt.

PaperCuts utskriftsfunksjon Find-Me lar brukere skrive ut 
til en global virtuell kø. Jobber settes på pause, og skrives 
kun ut når brukeren sender jobben til en kompatibel 
flerfunksjonsenhet/skriver: 

 Forbedret dokumentsikkerhet og økt bekvemmelighet.

 Reduser IT-administratorenes behov for å administrere 
flere skriverdrivere og køer, både for arbeidsstasjoner 
og nett-PCer.

 Find-Me-utskrifter minimerer avfallsmengden og har 
vist seg å redusere utskriftene med opptil 20 % i travle 
kontormiljøer.

 Støtte for flere utskriftsmetoder, med alt fra 
automatiske utskrifter til autentisering og aktiv utskrift 
på en per jobb-basis. 
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Brukere kan betale enten på forhånd eller i etterkant, 
med definerte regler for hvordan og hvor ofte en konto 
krediteres. Bruk nettverksgrupper til å definere hvordan 
ekstra kvoter/kreditt tilordnes. Bruk nettverksgrupper til å 
definere hvordan ekstra kvoter/kreditt tilordnes. Du kan for 
eksempel la en bestemt brukergruppe ha kvoter som økes 
hvis de ikke bruker kreditten, mens andre grupper mister 
den hvis de ikke bruker den opp.

Sluttbrukere har tilgang til en rekke nettbaserte verktøy 
for sporing av sin egen aktivitet i sanntid, og kan be 
om kontobalanse og vise transaksjoner − uten at 
administratorene trenger å gripe inn. Sluttbrukerens 
grensesnitt er helt tilpassbart. Du kan altså designe det slik 
at utseendet passer til nettstedet ditt, eller til sidene på 
Intranettet.

Sluttbrukere kan enkelt administrere balansen på kontoene sine, og 
legge til kreditt via nettbaserte og lokale metoder.

Gi brukerne betalingsløsninger for innbetaling PaperCut-
kontoene sine. Betalingsløsninger lar tredjepartssystemer 
koble til PaperCut på en måte som støttes. Vanlige 
løsninger inkluderer ledende leverandører som PayPal og 
Authorize.Net, som tillater nettbetalinger via kredittkort 
i sanntid. PaperCut støtter også lukkede eller interne 
betalingssystemer, for eksempel elevkontoer på et 
universitet. Betalingsløsninger via maskinvare er også 
tilgjengelig, for å støtte en rekke betalingsmaskiner, 
selvbetjente kiosker og seddel- eller myntapparater. Ta 
kontakt med et autorisert PaperCut MF støttesenter hvis du 
trenger maskinvare.

PaperCut MF leveres med et enkelt kupongsystem for kjøp 
av ekstra utskriftskreditt. Administratorer kan skrive ut flere 
engangskort med en forhåndsdefinert verdi om gangen. 
Brukere kan løse inn kortene ved å angi kortets unike kode 
på et nettsted.

Administrere pristilbud Forhåndsbetalte kort / 
påfyllingskort

Betalingsløsninger

Nettbasert 
brukergrensesnitt


