”Turvallista tulostamista.”
DOC Turva -palvelulla katat kolme tärkeää tietotyöläisen
palvelua: liikkuvuuden, kulunvalvonnan ja turvallisuuden.
Palvelu toimii sekä yrityksen sisäverkossa että globaalisti. Voit siis
lähettää tiedoston tulostukseen Turussa ja ottaa tulosteen talteen
Helsingissä tai vaikkapa Tukholmassa. DOC Turva on räätälöitävissä,
joten kysy myyjiltämme miten saisimme palvelusta sinun yrityksellesi
parhaimman hyödyn.

Palveluominaisuudet
• Käyttäjälle helppo ja nopea kirjautuminen laitteelle ja pääsy työjonoihin
• Ratkaisuun voidaan liittää eri merkkisiä tulostimia ja monitoimilaitteita
• Turvatulostus ja Follow Me –tulostus
• Tulosteiden ja kopioiden kirjaus eri kustannuspaikoille
• Tulosteiden/kopioiden/faxien ja skannauksien työjonojen seuranta
• Monipuoliset raportointimahdollisuudet mm. laite-, käyttäjä-, sijainti-,
päivämääräkohtaisesti
• Kirjautumisen yhteydessä käyttäjän oma sähköpostiosoite saadaan
automaattisesti näkyviin
• Tietoturvallinen vierailijatulostus ja mobiilitulostusmahdollisuudet

Kirjautuminen
• Kirjautuminen tehty helpoksi ja yksinkertaiseksi
• MS Active Directory –yhteensopivuus
• Lukijat tukevat useita eri tekniikoita, joten useasti integroitavissa jo
käytössä oleviin tunnisteavaimiin
Turvatulostus ja Follow Me -tulostus
• Tulosteet jäävät palvelimelle työjonoon ja tulostuvat vasta käyttäjän
vapauttaessa ne
• Käyttäjä valitsee itselleen sopivimman laitteen ja vapauttaa haluamansa
työn jonosta
• Tulostustyö voidaan myös automaattisesti ohjata työhön paremmin
soveltuvalle/edullisemmalle laitteelle
• Käytössä yksi tulostusjono
Tulosteiden velottaminen eri tileiltä
• Joustavat käytännöt kirjata tulosteita ja kopioita eri projektien ja
kustannuspaikkojen alle
• Käyttäjä valitsee työasemalla avautuvasta ponnahdusikkunasta
kustannuspaikan
• Kopioinnissa kustannuspaikat tulevat näkyviin monitoimilaitteen ruudulle

Tulosteiden ja kopioiden seuranta käyttäjittäin
• Käyttäjän tulostus/kopiointitöitä voidaan seurata ja kontrolloida
• Käyttäjällä voi olla tietty saldo, jonka väheneminen näkyy ponnahdusikkunassa reaaliaikaisesti
• Käyttäjällä voidaan asettaa tulostusrajoja värisivujen suhteen
(esim. 250 sivua/kk)
• Käyttäjältä voidaan myös kieltää mahdollisuus tulostaa/kopioida värejä
Monipuoliset raportointiominaisuudet
• DOC Turva tuottaa yli 150 erilaista vakioraporttia, jotka voidaan automatisoida säännöllisin väliajoin tuleviksi
• Raportit voivat olla laite-, käyttäjä-, sijainti-, tili- ja sivumääräkohtaisia
• Ympäristönäkökulma otetaan huomioon vihreiden arvojen raportissa
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