eTerminalInbäddad terminal
för KONICA-MINOLTA MFP
med
utskriftslösning ……………..

eTerminal-KonicaMinolta är en inbäddad terminal som fungerar med KONICA-MINOLTA
multifunktionsmaskiner och sköter kommunikationen mellan MFP och GESPAGE server.
eTerminalen är tillgänglig direkt i displayen på KONICA-MINOLTA MFP och sköter om
åtkomstkontroll, säkra utskrifter och autentisering, när användaren loggar in vid maskinen.
Den inbäddade terminalen passar in perfekt i pekskärmen på KONICA-MINOLTA
multifunktionsmaskiner.
eTerminal-KonicaMinolta passar till alla all MFP som har minst OPEN API V3.6, och
harmonierar med ergonomin i KONICA-MINOLTA´s utrustning.

Översikt av nätverkskonfiguration

Printserver
Utskrift från molnet eller nätverksanslutna PC

Autentisering på KONICA-MINOLTA MFP och
frisläppande av dokument

Fördelar med eTerminal












Personligt välkomnande av användaren.
Enkelt val av vilka dokument som skall skrivas ut.
Skickar data till Gespage server om gjorda utskrifter,
kopior och skanning.
Säker användning av KONICA-MINOLTA MFP med
login/lösenord, utskriftskod och/eller kort/bricka
(läsare finns som tillbehör).
Hantering och kontering av användarens skanning till
e-post och till begränsad adressbok.
Synkronisering och hantering av användare i LDAP, AD
eller CSV-databas.
Hantering av åtkomsträttigheter till funktioner för
specifik användare eller grupp.
Hantering och inställning av terminalen i ett
användarvänligt webbgränssnitt.
Frisläppande av enskilda dokument eller alla på en
gång.
Ändring av utskriftens egenskaper (tvinga till svart/vit,
duplex och ändring av antalet exemplar).









Intuitivt gränssnitt ger enkel användning redan från
början.
Visar användarens kredit före och efter, och tariff för
kopior, utskrifter (A4, A3, s/v, färg) och skanning.
Användaren kan välja ett eller flera dokument från
utskriftskön, för att sedan skriva ut, radera eller låta
dem finnas kvar i kön.
Att välja projektkod är enkelt och användarvänligt.
Kopior, utskrifter och skanning hanteras i samma
gränssnitt.
Snabb inloggning med hjälp av läsare för kontaktlösa
kort och brickor (tillbehör).

Specifikationer




Med tillbehöret Tcnet3-KM, kompatibel med nästan alla beröringsfria kort/brickor.
Kompatibel med Gespage 6.4.3 och senare.
Kompatibel med KONICA MINOLTA som har OPEN API V3.6 eller senare
Ladda hem Gespage utvärderingsversion från www.gespage.com

Återförsäljare
Electronic Purse Sweden AB
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Fördelar med den inbyggda pekskärmen

