
Pełna kontrola kosztów 
drukowania i kopiowania 
dla instytucji edukacyjnych

Equitrac Express™



Precyzyjne alokowanie i odzyskiwanie
kosztów 
• dokładne przypisywanie kosztów do poszczególnych 

wydziałów lub użytkowników

• obciążanie kosztami na podstawie cech dokumentu, 
takich jak kolor, wydruk dwustronny, czy 
obróbka końcowa

• tworzenie różnych cenników dla różnych użytkowników

• alokacji kosztów do użytkowników, wydziałów lub kodów billingowych

• realizacji wygodnych form płatności np. za pomocą kart lub gotówki

• ustanawiania limitów wydruków dla studentów

• pozyskiwania informacji o wykorzystaniu drukarek i kopiarek

• podnoszenia poziomu obsługi oraz zmniejszenia liczby zgłoszeń problemów 

związanych z drukowaniem

Wiele instytucji, takich jak uniwersytety, szkoły, czy biblioteki musi udostępniać informacje oraz

możliwości drukowania zarówno zarejestrowanym, jak i przypadkowym użytkownikom. Jednocześnie

muszą one kontrolować oraz odzyskiwać koszty wydruków i kopii. Equitrac Express™ dostarcza

odpowiednie narzędzia do skutecznego monitorowania i zarządzania kosztami oraz do ich

odzyskiwania. Tworząc bezpieczne środowisko, w którym jedynie zidentyfikowani użytkownicy mogą

drukować i kopiować wykorzystując różne metody płatności. Equitrac Express™ to łatwe w obsłudze

rozwiązanie dla obiektów z dostępem publicznym, służące do:

Zarządzanie kosztami wydruków dla 
sektora edukacyjnego 

Wyższa produktywność
Funkcja drukowania Equitrac’s Follow-You™ umożliwia bezpieczne odebranie
wydruku na dowolnym urządzeniu, poprzez dowolny serwer druku oraz w dowolnym
miejscu. Dzięki temu można wydrukować dokument dokładnie wtedy, gdy jest on
potrzebny, bez oczekiwania w kolejce przy drukarce, pomijając urządzenia, które
w danym momencie nie są dostępne. Udostępnianie dokumentów również stało
się łatwiejsze. Funkcjonalności drukowania „do odbioru” pozwala na przykład
wykładowcy na upoważnienie studentów do odebrania wysłanych wydruków,
za opłatą lub bezpłatnie.

Bezproblemowe ustalanie limitów wydruków 
Aby nie powstawały stosy nieodbieranych wydruków i nie marnował się papier,
rozwiązanie firmy Equitrac wymusza autoryzację użytkowników. Informacja o każdej
wydrukowanej stronie są rejestrowane, więc nikt nie przekroczy dostępnego limitu.  
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W trosce o środowisko
Ricoh wierzy w zachowanie cennych zasobów
naturalnych Ziemi. Equitrac Express™ ułatwia
zarządzanie ilością wydruków, a przez to
zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych oraz
materiałów, które nie podlegają recyklingowi.



Bezpieczeństwo i poufność 
Aby poufne wydruki, takie jak egzaminy lub informacje osobiste nie pozostawały
na drukarce funkcja bezpiecznego zwalniania wydruków Equitrac’s Follow-You™
zatrzymuje dokumenty na serwerze. Nie zostaną one wydrukowane, dopóki
użytkownik nie dokona autoryzacji przy wybranym urządzeniu lub nie zrealizuje
płatności za wydruk. 

Wygodne 
sposoby płatności 

W celu zwiększenie bezpieczeństwa 
i wydajności Equitrac Express™ obsługuje

szeroki zakres form dokonywania płatności,
takich jak gotówka, karty z programowaną
wartością, czy sieciowe konta drukowania.
Zarejestrowany pracownicy oraz pozostali

użytkownicy mogą korzystać z tego
samego urządzenia stosując przy tym

różne metody autoryzacji lub płatności.
Informacje o obsługiwanych opcjach 

są dostępne u lokalnego dostawcy
produktów firmy Ricoh.

Łatwa obsługa
Equitrac Express™ umożliwia użytkownikom niemal

automatyczne zarządzanie swoimi wydrukami. 
Ponieważ wszystkie informacje są automatycznie zbierane

poprzez sieć, użytkownicy mogą sprawdzać parametry
wydruku, takie jak koszt i liczba stron, za pośrednictwem

komunikatów wyświetlanych przez oprogramowanie 
Equitrac na swoim komputerze.
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Rozległe możliwości raportowania
Wgląd w informacje dotyczące drukowania i kopiowania pozwala wyeliminować nieprawidłowości 

w wykorzystaniu urządzeń oraz niepotrzebne inwestycje. Equitrac Express™ generuje sumaryczne oraz
szczegółowe raporty dla poszczególnych użytkowników, wydziałów oraz urządzeń. Poprzez utworzenie

kilku raportów można bez problemu przekonać się, kto produkuje najwięcej wydruków, 
które urządzenia są najbardziej obciążone oraz gdzie najczęściej występują problemy.
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Rozległe możliwości integracji 

• Certyfikat dla Windows® Server 2003  
• Zgodność z Citrix® oraz Windows Terminal Services
• Obsługa serwerów druku Windows®, Netware™, UNIX® oraz Linux®
• Obsługa stacji roboczych Macintosh
• Obsługa baz danych Microsoft SQL Server oraz Oracle®
• Obsługa klastra Windows® Server 2003 oraz 2000

Elastyczne formy płatności

• Alokacja kosztów do użytkowników, wydziałów lub kodów billingowych 
• Dostępność samoobsługowych urządzeń do zasilania kont 
• Bezproblemowa obsługa kont anonimowych 
• Obsługa różnych standardów czytników kart 
• Obsługa podłączanych szeregowo czytników kart oraz interfejsów 

urządzeń do przyjmowania gotówki 
• Obsługa sieciowych stacji do zasilania kont

Automatyczny odczyt liczników 

• Moduł Aficio™ Counter Manager dla urządzeń Ricoh zintegrowany 
z Equitrac Express™, służący do odczytywania liczników wydruków, 
kopii i faksów 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, wymagań systemowych oraz
sprawdzenia dostępności współpracujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz
systemów zasilania kont należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
dostawcą produktów firmy Ricoh.

RICOH EUROPE B.V.

P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,

The Netherlands.

Phone: +31 (0)20 54 74 111 

Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com

Zarządzanie kosztami wydruków całej instytucji 

• Kontrola wydatków oraz alokacja kosztów
• Zliczanie, kalkulacja oraz raportowanie wszystkich kosztów związanych

z drukowaniem i kopiowaniem
• Elastyczna architektura pozwalająca na dostosowanie do wszelkich 

instytucji edukacyjnych
• Wbudowany moduł Print & Copy Control (PCC) do urządzeń firmy Ricoh
• Terminale PageCounter™ do kontroli kopiowania oraz 

bezpiecznego wydruku
• Centralne oraz wydziałowe narzędzia do zarządzania kontami użytkowników
• Zarządzanie urządzeniami oraz śledzenie awarii

Zintegrowane zarządzanie drukowaniem i kopiowaniem 

• Lokalne i sieciowe drukowanie oraz przenoszenie wydruków 
• Technologia bezpiecznego drukowania Follow-You™
• Kontrola i zliczanie kopii za pomocą wbudowanych modułów PCC lub 

terminali PageCounter™

Elastyczne zarządzanie kosztami oraz kontami

• Łatwe w konfiguracji, rozbudowane cenniki 
• Wycena według stron oraz atrybutów wydruku 
• Alokacja kosztów do kont użytkowników lub wydziałów 
• Upusty i opłaty dodatkowe w zależności od dnia i godziny 

Rozbudowane raportowanie

• Raporty ogólne, sumaryczne oraz szczegółowe
• Automatyczne tworzenie raportów z różnymi opcjami eksportu
• Modyfikowanie raportów na poziomie lokalizacji lub użytkownika

Najważniejsze funkcje

Certyfikat ISO9001: 2000 
Certyfikat ISO14001 

Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych,
zasobów naturalnych Ziemi. 
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów
są znakami towarowymi odpowiadających
im właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor
produktu może się różnić od koloru
pokazanego w broszurze.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura,
ani jej zawartość i/lub układ nie może być
modyfikowana i/lub zmieniana, kopiowana
do innych celów w części lub w całości
bez uzyskania pisemnej zgody Ricoh
Europe B.V.

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy skontaktować się z:

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl


