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Net Care Device Manager zjednodušuje kompletní řízení všech výstupních zařízení v podnikové síti. Je klíčovým 
prvkem řešení PageScope Enterprise Suite, které zahrnuje další čtyři moduly, určené k pokročilé správě výstupních 
zařízení, follow-me tisku, správě uživatelů, vykazování nákladů a řízení skenování. V kombinaci s jedním nebo několika 
těmito moduly lze možnosti aplikace Net Care Device Manager atraktivně vylepšit a rozšířit.

Široký rozsah Net Care Device Manageru zahrnuje centrální databázi zařízení i monitorování činnosti, a každému IT správci 
nabízí vítanou sadu funkcí. Rychlé rozšíření nastavení a funkce klonování jsou ideální pro všechny správce, kteří mají flotilu 
výstupních zařízení na starosti. Schopnosti aplikace Net Care Device Manager jsou plně k dispozici pro zařízení Konica Minolta. 
Do určité míry lze tímto nástrojem sledovat také tiskárny a multifunkční zařízení jiných výrobců. 
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HLAVNÍ VLASTNOSTI
 Monitorování

 
–  Komplexní monitorování: zahrnuje podrobný přehled 

stavu spotřebního materiálu i varování a chybové zprávy 
všech výstupních zařízení v síti. 

–  Nastavitelné přehledy o stavu: IT správce má plnou 
kontrolu, může automatizovat hlášení o stavu a nastavit, 
kdo by měl obdržet jaký typ zprávy pro daná zařízení 
nebo jejich skupiny.

–  Webové rozhraní: intuitivní webové uživatelské rozhraní 
v češtině poskytuje v každém okamžiku komplexní 
informace a přehled všech nastavení.

  Centralizace
 
–  Jeden nástroj pro všechny: namísto spravování 

každého zařízení zvlášť umožňuje Net Care Device 
Manager nastavení a sledování všech zařízení na dálku, 
po skupinách zařízení a podle potřeby automaticky. 
Kombinuje v jediném rozhraní jednoduchou správu 
jak zařízení bizhub Konica Minolta, tak i zařízení jiných 
výrobců.

–  Centrální načítání počitadel a základní analýza: 
tento nástroj umožňuje rychlou a jednoduchou kontrolu 
počítadel. Správce může okamžitě vidět stav počítadel 
po jednotlivých zařízeních nebo najednou, za celou 
tiskovou flotilu. Je také možné zobrazit provozní trendy 
za určitou dobu.

–  Automatické vyhledávání zařízení: automatické 
zjišťování zařízení usnadňuje rychlou registraci všech 
zařízení, odpovídajících určitým parametrům.

–  Automatické seskupování zařízení: Net Care Device 
Manager automaticky seskupuje zařízení podle svých 
vlastních kritérií, jako je umístění zařízení, model nebo 
výrobce.

 Nastavení zařízení
 
–  Klonování nastavení: nastavení lze centrálně přenášet 

z jednoho zařízení na neomezený počet dalších zařízení.
–  Plánování: nastavení lze přenášet ve vybraných časech, 

aby se zabránilo konfliktům s pracovní dobou. Služba 
plánování také umožňuje "reset" požadovaných nastave-
ní ve zvolených intervalech, například během víkendu.

–  Šablony: umožňují s maximální efektivitou klonování 
pouze těch nastavení, která by měla být přenesena.
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Centrální monitorování zařízení a hromadné nastavování

Vyspělé přehledy o provozu a analýzy nákladů

Centralizovaná vzdálená správa uživatelů a přístupových práv

Správa osobního zabezpečeného tisku (tisk follow-me)

Pokročilá personalizace panelů zařízení a adresářů

Technické údaje

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SERVER 
      
Operační systém  Windows XP Professional (SP3 nebo vyšší)
     Windows XP Professional x64 Edition (SP2 nebo vyšší)
     Windows Server 2003, Standard Edition (SP2 nebo vyšší)
     Windows Server 2003, Standard x64 Edition (SP2 nebo vyšší)
     Windows Server 2003, Enterprise Edition (SP2 nebo vyšší)
     Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition (SP2 nebo vyšší)
     Windows Server 2003 R2, Standard Edition (SP2 nebo vyšší)
     Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2 nebo vyšší)
     Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SP2 nebo vyšší)
     Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2 nebo vyšší)
 Windows Vista Business (SP2 nebo vyšší) *
 Windows Vista Enterprise (SP2 nebo vyšší) *
 Windows Vista Ultimate (SP2 nebo vyšší) *
 Windows Server 2008 Standard (SP2 nebo vyšší) *
 Windows Server 2008 Enterprise (SP2 nebo vyšší) *
 Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V (SP2 nebo vyšší) *
     Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V (SP2 nebo vyšší) *
     Windows 7 Professional (SP1 nebo vyšší) *
     Windows 7 Enterprise (SP1 nebo vyšší) *
     Windows 7 Ultimate (SP1 nebo vyšší) *
     Windows Server 2008 R2 Standard (SP1 nebo vyšší) 
     Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1 nebo vyšší) 
     Windows 8 Pro *
     Windows 8 Enterprise *
     Windows Server 2012 Standard 
 * podpora edicí 32 bitů (x86) i 64 bitů (x64)
Databáze Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition/Enterprise Edition
     Microsoft SQL Server 2005 Express Edition/Standard Edition/ 
 Enterprise Edition
Další požadavky Microsoft .NET Framework 2.0 (SP2 nebo vyšší) pro Windows XP,  
 Windows Server 2003
     Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1 nebo vyšší) pro Windows  
 Vista, Windows Server 2008
     * potřebná edice .NET Framework je předinstalovaná ve  
 Windows 7 a Windows Server 2008 R2

 

SÍŤ A STANICE
       
Síť protokol TCP/IP
Webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
     Mozilla Firefox 3.5 nebo vyšší
    Apple Safari 2.0 nebo vyšší (jen Mac OS) 
 
 
      
 

 – Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním 
systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.

 – Podrobnější technické požadavky a seznam podporovaných zařízení jsou v souboru 
readme, dodávaném s aplikací.

 – Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku 
tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.

 – Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
 – Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými 
obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako 
takové jsou uznávány.


