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Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi
Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby dokumentów w postaci elektro-

nicznej. Jednak, jak wykazują badania, zużycie papieru wcale nie zmalało, a wręcz przeciwnie - liczba wydruków 

wciąż wzrasta. Skutkuje to koniecznością nieustannego nadzorowania całej infrastruktury urządzeń drukujących, 

powodując powstawanie znacznych kosztów. W celu ich minimalizacji konieczne jest zastosowanie odpowiednich 

narzędzi, takich jak Documaster Service. System ten, dzięki swojej uniwersalności oraz łatwości podłączenia 

i użycia, staje się w dzisiejszych czasach narzędziem wręcz niezbędnym.
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Documaster Service
Documaster Service jest oprogramowaniem, którego zadaniem jest ciągłe monitorowanie wszystkich sieciowych 

drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych w sieci lokalnej i przekazywanie informacji o ich aktualnym stanie 

technicznym.

Zastosowanie systemu Documaster Service umożliwia sprawną administrację posiadanych urządzeń oraz 

wydajne zarządzanie serwisem fl oty urządzeń drukujących różnych producentów, w wielu lokalizacjach. Dlatego 

optymalizuje działania wykonywane przez administratorów IT, fi rmy serwisujące oraz osoby odpowiedzialne za 

zamówienia i utrzymanie fl oty urządzeń biurowych. Zastosowanie Documaster Service doskonale sprawdza się 

w organizacjach:

·   wykorzystujących liczną fl otę sieciowych urządzeń drukujących,

·   posiadających wiele lokalizacji sieciowych urządzeń drukujących,

·   mających wysokie wymagania serwisowe (np. wydruki masowe).

Documaster Service udostępnia informacje w postaci przejrzystych i zwięzłych raportów. Są one automatycznie 

wysyłane do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie urządzeń drukujących i kopiujących, umożliwiając im 

podjęcie stosownych działań.

Documaster Service jest niezależny od środowiska informatycznego, w którym pracuje. Komunikuje się 

z urządzeniami wszystkich producentów.

 Widok interfejsu systemu 

Documaster Service.



Generowanie raportów i swobodny dostęp do informacji
W celu uzyskania jak najlepszej kontroli nad całą infrastrukturą IT, Documaster Service 

umożliwia dostęp do informacji w formie raportów on-line - za pomocą dowolnej 

przeglądarki internetowej.

Documaster Service na bieżąco śledzi wszystkie podłączone do sieci urządzenia oraz 

zbiera liczne informacje na ich temat. Dzięki temu jest w stanie generować bardzo 

użyteczne raporty, dotyczące między innymi:

·   zestawienia liczników wybranych urządzeń,

·   ilości wykonywanych prac na jednostkę czasu,

·   obciążenia maszyny w określonym czasie,

·   zużycia tonerów.

Oprócz tego Documaster Service umożliwia okresowe generowanie i wysyłanie na adres 

e-mail odpowiedniej osoby raportów dotyczących ilości wykonywanych prac. Częstotli-

wość otrzymywania takich raportów, jest ustalana przez użytkownika systemu.
Widok raportu uzyskanego z systemu Documaster Service.
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Pełna kontrola nad wszystkimi urządzeniami
Uzyskanie pełnej kontroli nad całą infrastrukturą urządzeń drukujących nigdy wcześniej nie było tak łatwe. Dzięki 

zastosowaniu Documaster Service możliwe jest bieżące śledzenie aktualnego stanu technicznego urządzeń oraz 

wcześniejsze zdiagnozowanie uszkodzeń. Przyczynia się to do redukcji czasu związanego z przestojem urządzeń, 

podnosząc w ten sposób ich wydajność. 

Uniwersalność wykorzystania Documaster Service
Documaster Service może być instalowany na dowolnej stacji roboczej funkcjonującej 

w sieci LAN. Dostęp do zbieranych danych i konfi guracja ustawień oprogramowania 

możliwe są z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej na dowolnej stacji 

roboczej znajdującej się w tej sieci.

Documaster Service samodzielnie wyszukuje wszystkie aktualnie dostępne w sieci 

urządzenia drukujące. Następnie użytkownik ma możliwość dodania ich do listy moni-

torowanych urządzeń. Oprogramowanie monitorujące komunikuje się z monitorowa-

nymi urządzeniami za pomocą uniwersalnego protokołu SNMP, dzięki czemu posiada 

zdolność zbierania informacji o wszystkich urządzeniach.

Schemat zasady działania systemu Documaster Service.



Nowoczesny serwis i redukcja zapasów
Unikalną zaletą systemu Documaster Service jest możliwość automatycznego powiadamiania serwisu o rodzaju 

zaistniałej usterki. Powoduje to odciążenie pracowników zajmujących się tym do tej pory, przyczyniając się 

jednocześnie do zwiększenia ich wydajności.

Powiadomienia są wysyłane e-mailem do dedykowanych odbiorców (pracowników monitorowanej organizacji 

lub/i zewnętrznej fi rmy serwisowej).

W chwili pojawienia się alertu serwisowego, system Documaster Service automatycznie wysyła e-mail do osoby 

odpowiedzialnej za nadzorowanie serwisu urządzeń, informując o rodzaju zaistniałego zdarzenia. Wysyłane 

powiadomienia dotyczą takich sytuacji jak:

·   brak papieru,

·   zużyty toner,

·   niski poziom tonera w urządzeniu,

·   zacięty papier,

·   otwarte drzwi/pokrywa,

·   konieczność wezwania serwisu,

·   czas wykonania przeglądu/konserwacji,

·   urządzenie w trybie off -line,

·   pojawienie się nowego urządzenia w sieci,

·   brak połączenia.

Korzyści wynikające z zastosowania Documaster Service
Organizacjom zależy na zredukowaniu wydatków ponoszonych na utrzymanie i nadzorowanie infrastruktury 

urządzeń drukujących, podniesienie jej produktywności oraz obniżenie kosztów ich administracji. Documaster 

Service umożliwia:

·   nadzorowanie oraz automatyczną inwentaryzację posiadanej fl oty urządzeń drukujacych (automatyczne 

skanowanie sieci, odnajdywanie urządzeń i wskazanie urządzeń off -line, informowanie o awariach),

·   określanie zużycia posiadanego sprzętu (stany liczników całkowitych),

·   kontrolę on-line nad sprawnym funkcjonowaniem każdego urządzenia (powiadomienia),

·   kontrolę nad urządzeniami bez względu na ich lokalizację,

·   kontrolę nad urządzeniami wszystkich producentów,

·   zarządzanie logistyką materiałów eksploatacyjnych i przewidywanie terminu ich wymiany,

·   planowanie przeglądów okresowych i konserwacji,

·   zwiększenie wydajności fl oty urządzeń oraz pracowników biurowych przez szybką likwidację przestojów,

·   automatyzację wezwań serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

·   zwiększenie wydajności administratora IT przez odciążenie jego stanowiska,

·   obniżenie kosztów serwisu oraz kosztów eksploatacyjnych dzięki scentralizowaniu i ujednoliceniu zamówień,

·   automatyczne generowanie raportów o stanach liczników urządzeń.

Documaster Service dostarcza szczegółowych 

informacji o stanie każdego urządzenia.
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Oferta produktów Documaster
·   Documaster Printaudit pozwala na szybką analizę 

obecnego systemu druku w celu jego optymalizacji bez 

ponoszenia wysokich kosztów.

·   Documaster Multiaudit monitoruje wszystkie zadania 

drukowania dokumentów, dzięki czemu jest możliwa 

pełna kontrola nad kosztami oraz poufnością informacji. 

·   Documaster Service monitoruje wszystkie sieciowe 

urządzenia drukujące, zbiera o nich informacje oraz 

wysyła powiadomienia i ostrzeżenia.

·   Documaster Campus to samoobsługowy system 

umożliwiający drukowanie, kopiowanie i skanowanie 

dokumentów na uczelniach i w szkołach.

Documaster Campus - urządzenie wielofunkcyjne

w bezpiecznej obudowie oraz wpłatomat.

Wymagania techniczne
·   system operacyjny Windows, Linux,

·   dostęp do sieci w oparciu o protokół TCP/IP,

·   urządzenia drukujące zgodne z protokołem SNMP,

·   dostęp do konta pocztowego na serwerze SMTP (w celu 

wysyłania wiadomości e-mail),

·   dowolna przeglądarka internetowa.


