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W dzisiejszym świecie biznesu decydujące znaczenie ma efektywność. Udostępniając PageScope Enterprise 
Suite administratorom i specjalistom IT, Konica Minolta usprawnia ich pracę, minimalizując wysiłek i pomagając 
osiągnąć więcej w znacznie krótszym czasie. 

Moduły mogą być używane w dowolnej kombinacji 
i  integrowane z powszechnie stosowanymi platforma-
mi, takimi jak Active Directory, udostępniając obszerną 
zawartość firmowej bazy danych bezpośrednio na 
sieciowych urządzeniach wielofunkcyjnych jak i innych 
urządzeniach produkcyjnych.
n	 PageScope	Net	Care	Device	do	centralnego	wdra-

żania	 konfiguracji	 ustawień	 sieciowych	 urządzeń	
bizhub	i	centralnego	monitorowania	ich	statusu.

n	 PageScope	Authentication	Manager	do	centralne-
go	 zarządzania	 bazą	 danych	 użytkowników	 i	 ich	
uprawnieniami.

n	PageScope	 Account	 Manager	 do	 centralnego	
gromadzenia	 szczegółowych	 odczytów	 liczników	
i	 wynikającej	z	nich	kalkulacji	kosztów.

n	 PageScope	MyPanel	Manager	do	 indywidualnego	
tworzenia	centralnych	profili	użytkowników,	książek	
adresowych	i	miejsc	przeznaczenia	zeskanowanych	
dokumentów.

n	 PageScope	My	Print	Manager	jest	modułem	druku	
podążąjącego	w	 pakiecie	 Enterprise	 Suite,	 umoż-
liwia	 druk	 zabezpieczony	 w	 każdym	 miejscu	 i	 na	
każdym	urzązeniu	bizhub	które	jest	podłączone	do	
systemu	PageScope	Enterprise	Suite	2.0.

PageScope Enterprise Suite

       Centralne zarządzanie,
sprawna i skuteczna 
administracja urządzeniami
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PageScope Enterprise Suite, Net Care Device Manager

Obok zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami, ważnym zadaniem administracyjnym jest monitorowanie 
pracujących urządzeń, ich dostępności i wydajności. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, które nie mogą być 
używane z powodu niedostatku materiałów eksploatacyjnych lub w wyniku problemów technicznych, uniemoż-
liwiają pracownikom wykonywanie zadań w zwykły sposób i tym samym wywierają ujemny wpływ na ogólną 
produktywność biura.

PageScope	 Net	 Care	 Device	 Manager	 pomaga	 administratorowi	 w	 zapewnieniu	 ciągłej,	 wysokiej	 produktywności	
wszystkich	 zarejestrowanych	 urządzeń.	 	 Jednocześnie	moduł	 PageScope	 dostarcza	wygodnego	 interfejsu	WWW	do	
szybkiego	i	łatwego	konfigurowania	ustawień	sieciowych	i	szczegółowych	danych	urządzeń	(nazwa,	miejsce,	dział	itp.).	
A	ponieważ	Net	Care	Device	Manager	przetwarza	dane	MIB,	mogą	być	również	obsługiwane	urządzenia	stron	trzecich.

PageScope Net Care 
                 Device Manager

Właściwości:

n	Automatyczne	 wykrywanie	 i	 rejestrowanie	 kompaty-
bilnych	 systemów	 w	 sieci,	 niewymagające	 procedur	
ręcznych.

n	Szybkie	 i	 elastyczne	 monitorowanie	 statusu	 poprzez	
WWW,	 przy	 czym	 dostępność	 systemu	 lub	 problemy	
są	wskazywane	przez	ikony.

n	Indywidualne	 konfigurowanie	 powiadomień	 e-mail	
informujących	 o	 zmianach	 statusu	 lub	 problemach,	
łącznie	 z	 elastycznym	 przydzielaniem	 puli	 urządzeń	
różnym	administratorom.

n	Szybkie	przypisywanie	wielu	systemom	z	góry	skonfi-
gurowanych	ustawień	sieciowych	(np.	podsieci,	bramy,	
domeny)	poprzez	szablony.

n	Skuteczne	przywoływanie	 odczytów	 liczników	 z	wielu	
systemów,	łącznie	z	automatycznym	eksportem	np.	do	
aplikacji	księgowości

Zalety:

n	Znaczne	 zmniejszenie	 pracochłonności	 administro-
wania	dzięki	pełnemu	monitorowaniu	poprzez	central-
ny	interfejs	WWW.

n	Możliwość	natychmiastowego	zajęcia	się	problemami	
i	 „wąskimi	gardłami”	dzięki	sprawnemu	przywoływa-
niu	informacji	o	statusie	i	automatycznemu	powiada-
mianiu	e-mail.

n	Zwiększona	 produktywność	 systemu	 wynikająca	 ze	
zmaksymalizowanego	 czasu	 sprawności,	 wywierają-
ca	dodatni	wpływ	na	ogólną	produktywność	biura.

n	Lepsza	motywacja	użytkowników,	ponieważ	dostęp-
ność	systemu	jest	maksymalizowana,	a	konieczność	
interwencji	sprowadzona	do	minimum

Większa efektywność dzięki centralnemu i skutecznemu monitorowaniu
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PageScope Enterprise Suite, Authentication Manager

Administratorzy dobrze wiedzą, jak czasochłonne jest rejestrowanie użytkowników i przydzielanie im indywidual-
nych uprawnień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych.  Nie zapominajmy także o ciągłej rotacji użytkowników, 
korygowaniu uprawnień do dostępu itp. 

PageScope	Authentication	Manager	 zdecydowanie	 usprawnia	 pracę	 administratora.	 	 Po	 raz	 pierwszy	 aplikacja	 pełni	 rolę	
centralnej	bazy	danych	użytkowników,	dostępnej	z	poziomu	wszystkich	urządzeń	sieciowych.		Gdy	użytkownik	zarejestruje	
się	w	module	Authentication	Manager	 i	 zostaną	mu	przydzielone	 indywidualne,	 przysługujące	mu	uprawnienia,	 otrzymuje	
natychmiastowy	dostęp	do	wszystkich	podłączonych	urządzeń	produkcyjnych.		Ponadto	bezproblemowa	integracja	z	Active	
Directory	zapewnia	zunifikowaną	strukturę	danych	użytkowników.

Właściwości:

n	Centralna	 rejestracja	 użytkowników,	 poprzez	 graficzny	
interfejs	 użytkownika	 modułu	 Authentication	 Manager,	
obejmuje	wszystkie	sieciowe	urządzenia	wielofunkcyjne.

n	Indywidualne	 konfigurowanie	 uprawnień	 użytkowni-
ków	 w	 odniesieniu	 do	 wszystkich	 funkcji	 urządzeń	
wielofunkcyjnych.

n	Wykorzystywanie	 koloru	 może	 być	 ograniczone	 lub	
całkowicie	zablokowane.

n	Prowadzona	 w	 czasie	 rzeczywistym	 kontrola	 indywi-
dualnych	 limitów	 wielkości	 produkcji	 (w	 połączeniu	
z	modułem	PS	Account	Manager)	zapewnia	natychmia-
stowe	wstrzymanie	produkcji	po	osiągnięciu	limitu.

n	Bezproblemowa	 integracja	z	systemami	uwierzytelnia-
nia	Konica	Minolta,	np.	biometrycznymi	lub	opartymi	na	
kartach	zbliżeniowych,	umożliwia	skuteczne,	centralne	
przechowywanie	danych	dotyczących	uwierzytelniania.

n	Możliwy	import	użytkowników	z	Active	Directory.
n	Integracja	z	Active	Directory

Zalety

n	Centralne	 kontrolowanie	 uprawnień	 użytkowników	
do	 wszystkich	 urządzeń	 wielofunkcyjnych	 zwiększa	
przejrzystość	i	oszczędza	czas.

n	Ograniczanie	 uprawnień	 do	 druku	w	 kolorze	w	 celu	
zmniejszenia	wysokich	kosztów	produkcji	kolorowych	
dokumentów.

n	Centralne	 konfigurowanie	 trybów	 uwierzytelniania	
użytkowników	 urządzeń	 wielofunkcyjnych	 umożliwia	
oszczędzanie	 czasu	 i	 zwiększa	 efektywność	 pracy	
administratora.

n	Oszczędności	 dzięki	 skuteczniejszej	 kontroli	 kosztów;	
ograniczenia	produkcji	obejmujące	użytkowników	doty-
czą	wszystkich	sieciowych	urządzeń	wielofunkcyjnych.

n	Kombinacja	z	modułem	PageScope	Account	Manager	
umożliwia	 limitowanie	 produkcji	 w	 czasie	 rzeczywi-
stym	 z	 opcją	 indywidualnego	 przystosowywania	 do	
poszczególnych	użytkowników.			

n	Szybsze	 logowanie	 użytkowników	 i	mniejsza	 praco-
chłonność	administrowania	dzięki	zgodności	z	syste-
mami	uwierzytelniania	–	zarówno	biometrycznymi,	jak	
i	opartymi	na	kartach	zbliżeniowych,

PageScope 
      Authentication Manager 

Dynamiczna baza danych dla potrzeb centralnego zarządzania  
użytkownikami i uprawnieniami
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PageScope Enterprise Suite, Account Manager

Wyczerpujące sprawozdania obejmujące produkcję i koszty

Ta platforma oprogramowania jest przeznaczona dla administratorów w dużych i średnich firmach 
o wielkonakładowej produkcji, z licznymi urządzeniami produkcyjnymi.

Account	Manager,	oparty	na	WWW,	jest	łatwy	w	obsłudze	i	usprawnia	centralne	monitorowanie	i	gromadzenie	odczytów	
liczników	ze	wszystkich	zarejestrowanych	urządzeń,	co	ma	wpływ	na	zmniejszanie	kosztów	i	wypracowanie	oszczędności.	
Przeznaczony	dla	środowisk	biurowych	liczących	od	pięćdziesięciu	do	kilku	tysięcy	pracowników,	PageScope	Account	
Manager	może	monitorować	ponad	1000	urządzeń	 i	 dostarczać	administratorom	sprawozdania	uwzględniające	każdą	
czynność	drukowania,	kopiowania,	skanowania	i	faksowania.	

PageScope Account Manager

Właściwości:
	
n	Centralne	gromadzenie	odczytów	liczników	oraz	ana-
liza	systemów,	użytkowników	i	kont.

n	Automatyczna	 aktualizacja	 bazy	 danych	 odczytów	
liczników	Account	Manager	każdego	dnia,	co	tydzień	
lub	co	miesiąc.

n	Elastyczna	 analiza	 danych	 według	 poszczególnych	
działów,	urządzeń	i	użytkowników.

n	Kontrola	 kosztów	 przy	 użyciu	 wbudowanych	 tabel	
cenowych,	 łącznie	 z	 warstwowymi	 systemami	 cen,	
dzięki	czemu	sprawozdania	są	oparte	na	danych	rze-
czywistych.

n	Centralne	ustawianie	limitów	wyjściowych	dla	poszcze-
gólnych	użytkowników,	łącznych	lub	z	wyszczególnie-
niem	druku	w	kolorze	i	w	trybie	czarno-białym.

n	Sporządzanie	 sprawozdań	 o	 z	 góry	 ustalonej	 kon-
figuracji,	 w	 tym	 wysyłanie	 ich	 pocztą	 elektroniczną	
i	zapisywanie.	

n	Obsługa	urządzeń	stron	trzecich	poprzez	dodatkowe	
oprogramowanie	Print	Log	Tool.

Zalety:

n	Jeden	 interfejs	 zapewnia	 dostęp	 do	 wszystkich	
odczytów	 liczników,	 co	 pozwala	 administratorom	
zaoszczędzić	czas	przy	mniejszym	nakładzie	pracy.	

n	Skuteczna	kontrola	kosztów	w	odniesieniu	do	użyt-
kowników	 i	kont,	obejmująca	dane	dotyczące	dzia-
łów	i	przedsięwzięć;	użytkownicy	mają	lepszą	świa-
domość	kosztów,	a	wielkość	produkcji	poszczegól-
nych	urządzeń	jest	zoptymalizowana.

n	Zwiększona	produktywność	w	wyniku	optymalizacji	
infrastruktury	urządzeń	wielofunkcyjnych	 i	drukarek	
inline	dzięki	sprawozdaniom	o	ich	wykorzystywaniu.

n	Centralne	 zarządzanie	 limitami	 jest	 źródłem	
oszczędności	kosztów,	ponieważ	indywidualne	limi-
ty	 produkcji	 zapobiegają	 nadmiernemu	 (tj.	 nieko-
niecznemu)	drukowaniu	i	utrzymują	koszty	w	ramach	
ograniczeń	budżetowych.
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PageScope Enterprise Suite, My Print Manager

Wydruk podążający to wygoda i bezpieczeństwo na całkiem nowym poziomie. To nie tylko możliwość drukowania pouf-
nych dokumentów na każdym urządzeniu w systemie, to także duże ułatwienie podczas optymalizacji floty urządzeń dru-
kujących. Rozwiązanie to pozwala uniknąć zbędnej produkcji dokumentów, np. wydruki których ktoś zapomniał odebrać 
z podajnika urządzenia, co przyczynia się do zmniejszenia nakładów i zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów 
w firmie.  Umożliwia drukowanie wyłącznie po uwierzytelnieniu, zatem zwiększa bezpieczeństwo produkcji i sprawia, że 
pudełka na nieodebrane wydruki stają się niepotrzebne.

Poszczególne zadania mogą być drukowane w dowolnym momencie na dowolnym urządzeniu w sieci, a gdy staną się 
przestarzałe, mogą zostać usunięte z serwera. PageScope My Print Manager zapewnia kompleksową realizację funkcjo-
nalności „follow-me”, która jest dostępna w print serwerze Windows i w środowisku Point & Print. My Print Manager może 
być również używany jako oddzielna aplikacja, zapewnia bezpieczne drukowanie bez przekazywania danych o autoryzacji 
w driverze urządzenia, i wspiera zarówno ID & Print – czyli wydruk wszystkich zakolejkowanych prac zaraz po autoryzacji, 
jak i możliwość wyboru poszczególnej pracy z kolejki wydruku. 

PageScope 
   My Print Manager

Właściwości:

n	Wydruk	podążający	realizowany	zarówno	z	serwera	
wydruków	jak	i	bez	niego	w	połączeniu	z	bazą	użyt-
kowników	Active	Directory	(wymaga	Authentication	
Manager	do	komunikacji)	

n	 Wygodne	sortowanie,	filtrowanie	 i	usuwanie	zadań	
druku	z	kolejki	wydruku	dostępne	z	poziomu	użyt-
kownika	(widoczne	własne	zadania	druku)	i	admini-
stratora	(widok	wszystkich	zadań),

n	 Ustalanie	kwot	za	wydruki	dla	pojedynczych	użyt-
kowników	lub	całych	działów,	przydzielanie	kosztów	
w	zależności	od	urządzenia	

n	 Możliwość	 usuwania	 prac	 z	 kolejki	wydruku	 która	
stała	się	już	niepotrzebna		

n	 Możliwość	dostosowania	konfiguracji	panela
n	 Opcjonalne	usuwanie	prac	z	serwera	
	

Zalety:

n	 Wzmacnia	przewagę	urządzeń	wielofunkcyjnych	nad	
drukarkami

n	 System	łatwe	do	zrozumienia,	wdrożenia	i	dosto-
sowania	

n	 Zwiększenie	bezpieczeństwa	produkcji	dokumentów	
poprzez	wydruk	dokumentu	po	uwierzytelnieniu

n	 Zlikwidowanie	 zagrożenia	 że	 dokumenty	 z	 drukarki	
trafią	w	niepowołane	ręce	

n	 Pełna	mobilność	i	elastyczność	w	dostępie	do	wła-
snych	wydruków.

n	 Eliminuje	błędy	polegające	na	wysyłaniu	wydruku	do	
złego	urządzenia	wyjściowego.	

n	 Ekologiczne	drukowanie	 i	 zapobieganie	powstawa-
niu	makulatury	dzięki	świadomemu	drukowaniu

n	 Wzrost	wydajności	i	efektywności	w	pracy

Elastyczność, bezpieczeństwo i oszczędność dzięki funkcji wydruku podążającego.
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PageScope Enterprise Suite, MyPanel Manager

PageScope MyPanel Manager
W dzisiejszych czasach biznesem rządzi efektywność, a w większości biur dotyczy to niemal wszystkiego, z czym 
są konfrontowani pracownicy.  Użytkownicy urządzeń wielofunkcyjnych często muszą się zmagać z uprzednio skon-
figurowanymi ustawieniami odmiennymi w różnych urządzeniach.  Książki adresowe, zwłaszcza w dużych firmach, 
zawierają tysiące wpisów, chociaż większość pracowników utrzymuje regularne kontakty z niewielkim kręgiem 
współpracowników. 

W	tej	biurowej	dżungli	pomocą	może	służyć	PageScope	MyPanel	Manager,	która		oferuje	rzeczywistą	 indywidualizację	
wspólnych	ustawień	firmowych.		Użytkownicy	mogą	z	łatwością	tworzyć	własne	profile,	obejmujące	indywidualne	usta-
wienia	wyświetlacza,	osobistą	książkę	adresową	i	własne	miejsca	przeznaczenia	skanowanych	dokumentów.		Co	więcej,	
taki	 indywidualny	profil	użytkownika	staje	się	automatycznie	aktywny	tuż	po	zalogowaniu	do	dowolnego	podłączonego	
urządzenia	wielofunkcyjnego.	Koniec	kłopotów	związanych	z	odmiennymi	konfiguracjami	różnych	urządzeń	i	z	tysiącem	
niepożądanych	wpisów	w	książkach	adresowych!

W każdym systemie jak w domu

Właściwości:

n	Proste	 tworzenie	 i	 edytowanie	 osobistych	 książek	
adresowych	 i	 miejsc	 przeznaczenia	 skanowanych	
dokumentów,	 łącznie	 z	 indywidualnymi	 adresami	
i	grupami	w	odniesieniu	do	skanowania.

n	Ikony	 adresów	 i	 miejsc	 przeznaczenia	 skanowanych	
dokumentów	ułatwiają	identyfikację.

n	Możliwość	rejestracji	adresu	poprzez	LDAP.
n	Proste	edytowanie	osobistej	zawartości	panelu,	 łącz-
nie	 z	pożądanym	 językiem	 i	 indywidualnym	ekranem	
początkowym,	 poprzez	 oparty	 na	 WWW	 graficzny	
interfejs	 użytkownika,	 dostępny	 dla	 administratorów	
i		użytkowników.

n	Wygodny	 system	 postępowania	 według	 wskazówek	
w	połączeniu	z	architekturą	opartą	na	serwerze.

n	Ustawienia	 MyPanel	 stają	 się	 natychmiast	 aktywne	
w	dowolnym	systemie	po	zalogowaniu

Zalety:

n	Indywidualny	 profil	 ułatwia	 pracę	 użytkownikowi	
dzięki	 możliwości	 wyboru	 preferowanego	 języka	
i	indywidualnie	przystosowanemu	układowi	panelu.

n	Szybszy	dostęp	do	często	wykorzystywanych	miejsc	
przeznaczenia	 skanowanych	 dokumentów;	 natych-
miastowa	dostępność	często	używanych	funkcji.	

n	Znany	 graficzny	 interfejs	 użytkownika,	 aktywny	 we	
wszystkich	 urządzeniach	 wielofunkcyjnych	 po	 zalo-
gowaniu;	 przyczynia	 się	 do	 zminimalizowania	 czasu	
i	nakładu	pracy	oraz	zwiększa	ogólną	produktywność.

n	Znacznie	 ograniczone	 administrowanie	 urządzenia-
mi	 wielofunkcyjnymi	 –	 administrator	 wybiera	 tylko	
urządzenia	produkcyjne	dla	MyPanel	Manager;	użyt-
kownicy	administrują	własnymi	profilami	i	książkami	
adresowymi.
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Specyfikacje techniczne

Obsługa 32-bit (x86) i 64-bit (x64) edycji Windows.
Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
Firma Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczo-
nych oraz w innych krajach.
Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, 
co niniejszym zostaje uznane.

Wymagania sprzętowe:
Minimalne wymagania sprzętowe
CPU
Intel Core2Duo @ 2GHz or higher

RAM
1 GB or higher

Dysk twardy
500 MB or higher (for installation)

Obsługiwane przeglądarki www 
Microsoft Internet Explorer 6.0 or later 
Mozilla Firefox 3.5 or later 
Apple Safari 2.0 or later (Mac OS only)

Obsługiwane systemu operacyjne 
Windows 2000 Server (SP4 or later) 
Windows 2000 Professional (SP4 or later) 
Windows 2000 Advanced Server (SP4 or later) 
Windows XP Professional (SP3 or later) 
Windows XP Professional x64 Edition (SP2 or later) 
Windows Server 2003, Standard Edition (SP2 or later) 
Windows Server 2003, Standard x64 Edition (SP2 or later) 
Windows Server 2003, Enterprise Edition (SP2 or later) 
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition (SP2 or later) 
Windows Server 2003 R2, Standard Edition (SP2 or later) 
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2 or later) 
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SP2 or later) 
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2 or later) 
Windows Vista Business (SP2 or later) * 
Windows Vista Enterprise (SP2 or later) * 
Windows Vista Ultimate (SP2 or later) * 
Windows Server 2008 Standard (SP2 or later) * 
Windows Server 2008 Enterprise (SP2 or later) * 
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V (SP2 or later) * 
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V (SP2 or later) * 
Windows 7 Professional * 
Windows 7 Enterprise * 
Windows 7 Ultimate * 
Windows Server 2008 R2 Standard 
Windows Server 2008 R2 Enterprise

Inne wymagania 
Microsoft .NET Framework 2.0 or later 
Microsoft Internet Information Services 5.0 or later 
Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition/Enterprise Edition 
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition/Standard Edition/Enterprise Edition 
Microsoft SQL Server 2008 Express Edition/Standard Edition/Enterprise Edition

Konica Minolta Business Solutions Twój partner w biznesie:

Konica Minolta 
Business Solutions Polska Sp. z o. o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa • Polska
Tel.: +48 (22) 560 33 00
Fax: +48 (22) 560 33 03
www.konicaminolta.pl


