


Czy nie by³oby dobrze wiedzieæ, w jaki sposób wykorzystywane s¹

sieciowe urz¹dzenia wielofunkcyjne oraz drukarki? Tylko pomyœl…

Móg³byœ œledziæ wykorzystanie ka¿dego z urz¹dzeñ oraz sprawdzaæ,

które z nich s¹ przeci¹¿one, a które s³abo wykorzystane. Móg³byœ

te¿ odkrywaæ mo¿liwoœci ograniczania kosztów eksploatacyjnych

i optymalizowaæ w ten sposób zarz¹dzanie parkiem urz¹dzeñ.

Inteligentny system zdalnego zarz¹dzania @Remote™ firmy RICOH

oferuje takie mo¿liwoœci oraz wiele wiêcej.

Sieciowe urz¹dzenie @Remote zaprojektowane z myœl¹

o zaawansowanym zarz¹dzaniu parkiem urz¹dzeñ zbiera dane

eksploatacyjne z sieciowych drukarek oraz urz¹dzeñ

wielofunkcyjnych, zarówno produkcji Ricoh, jak i innych

producentów. Informacje te s¹ automatycznie przesy³ane poprzez

Internet, z wykorzystaniem najwy¿szych zasad bezpieczeñstwa,

bezpoœrednio do centrum danych. Po przetworzeniu dane te mog¹

s³u¿yæ do generowania raportów opisuj¹cych stany liczników oraz

eksploatacjê urz¹dzeñ. Aby zapewniæ maksymalne wykorzystanie

raportów, nasi konsultanci mog¹ pomóc w ich analizie

oraz tworzeniu strategii obni¿ania kosztów eksploatacyjnych.

Informacje w zasiêgu rêki…
Zacznij z nich korzystaæ

Wykorzystuj informacje,
aby obni¿aæ koszty

Firma Ricoh stara siê pomagaæ w osi¹ganiu celów zwi¹zanych

z obni¿aniem ca³kowitych kosztów posiadania (TCO), optymalizuj¹c

zarz¹dzanie parkiem urz¹dzeñ oraz zwiêkszaj¹c wydajnoœæ

pracowników. Drukarki i urz¹dzenia wielofunkcyjne mog¹ dostarczaæ

cennych informacji pozwalaj¹cych na bardziej efektywne ich

kontrolowanie. Szczegó³owe raporty systemu @Remote umo¿liwiaj¹

pozyskanie dok³adnych danych, takich jak:

Raporty u¿ytkowania urz¹dzenia
1 – monitoruj¹ one wszystkie

aspekty u¿ytkowania parku urz¹dzeñ poprzez szczegó³owe

informacje o wszystkich funkcjach urz¹dzeñ, takich jak kopiowanie,

drukowanie, skanowanie czy przesy³anie faksów. Mo¿na na przyk³ad

sprawdziæ iloœci wydruków i kopii z podzia³em na czarno-bia³e

i kolorowe, jak równie¿ iloœci urz¹dzeñ oraz zmiany iloœci wydruków

i kopii z podzia³em na producentów, segmenty sieci lub lokalizacje.

Pozwala to na podejmowanie najlepszych decyzji przy zarz¹dzaniu

parkiem urz¹dzeñ.

Dok³adne wykazy iloœci kopii i wydruków – szczegó³owe zestawienia

dla ka¿dego z urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹ce okreœlenie, które z nich s¹

s³abo wykorzystywane, a które przeci¹¿one, co pozwala na

optymalizacjê ich rozmieszczenia.

Dostêpne informacje zale¿¹ od modelu urz¹dzenia.1

Znaj¹c fakty, ³atwiej jest podejmowaæ
dobre decyzje

Raporty zawieraj¹ wa¿ne informacje o wykorzystaniu urz¹dzeñ,
z podzia³em na drukowanie, kopiowanie, skanowanie i przesy³anie
faksów.



Dziêki systemowi @Remote mo¿na wyeliminowaæ jedno

z najbardziej uci¹¿liwych oraz podatnych na b³êdy zadañ

zwi¹zanych z zarz¹dzaniem parkiem urz¹dzeñ – rêczne

odczytywanie stanów liczników! Technologia @Remote firmy

Ricoh zapewnia precyzyjne i terminowe odczytywanie liczników

bez interwencji u¿ytkowników. Po pod³¹czeniu urz¹dzenia

@Remote do sieci komputerowej informacje o licznikach s¹

przesy³ane automatycznie. Nie ma potrzeby przemieszczania

siê do poszczególnych lokalizacji, indywidualnego sprawdzania

ka¿dego z urz¹dzeñ, czy przesy³ania odczytanych stanów

liczników faksem. Nie tylko zwiêksza to produktywnoœæ, ale

równie¿ zapewnia dok³adnoœæ odczytów oraz znaczn¹

oszczêdnoœæ kosztów administracyjnych zwi¹zanych z tym

procesem.

Zapomnij o odczytywaniu liczników

W trosce o bezpieczenstwo

Rozumiej¹c realne wymagania dotycz¹ce ochrony informacji

oraz sieci firma Ricoh zaprojektowa³a system @Remote do

zarz¹dzania urz¹dzeniami oferuj¹cy:

Certyfikat bezpieczeñstwa ISO15408 Common Criteria2

Technologia @Remote umo¿liwia równie¿ automatyczne

powiadamianie serwisu o nieprawid³owoœciach w funkcjonowaniu,

zdalne aktualizowanie oprogramowania wewnêtrznego urz¹dzeñ

oraz korygowanie ustawieñ. Dziêki temu rzadziej dochodzi do

awarii i zwiêksza siê zadowolenie u¿ytkowników.

Wspó³praca z firm¹ Ricoh oznacza pozyskanie doœwiadczonego

partnera biznesowego, który potrafi wspomagaæ proces wdra¿ania

efektywnej strategii zarz¹dzania dokumentami.

Nowoczesna obs³uga serwisowa

pe³n¹ automatyzacjê, obejmuj¹c¹ instalacjê

oraz konfiguracjê, eliminuj¹c¹ koniecznoœæ wsparcia

ze strony dzia³u informatyki,

certyfikat bezpieczeñstwa.2

wysoki poziom ochrony danych przy wykorzystaniu

bezpiecznego po³¹czenia, podobnego do stosowanego

w bankowoœci internetowej,

Automatyczne zamawianie tonerów

System @Remote oferuje tak¿e funkcjonalnoœæ automatycznego

zamawiania tonera. Upraszcza to administrowanie urz¹dzeniami

oraz zarz¹dzanie materia³ami eksploatacyjnymi eliminuj¹c

koniecznoœæ nadzorowania zapasów tonera oraz reagowania na

komunikaty wyœwietlane przez urz¹dzenia. Firma Ricoh zadba

o terminowe dostawy zapewniaj¹c nieprzerwan¹ pracê urz¹dzeñ

oraz zminimalizowane koszty administrowania.

PRZYK£ADOWY RAPORT



Konfiguracja Desktop

Po³¹czenie z urz¹dzeniami Ethernet lub bezpoœrednie przez kabel szeregowy

Interfejsy thernet 10/100Base-T x 2, RS-485 - half duplex,

Platforma i oprogramowanie Linux / Monta Vista Linux MVL PE2.1/MIPS & Application

Web Server Apache: HTTP/1.3.27 Conformity
SSL Open SSL 0.9.6m

Procesor MIPS RISC CPU / 200 MHz

Pamiêæ Flash ROM 4 MB / RAM 32 MB / SD Card 32MB

Wyœwietlacz 3 diody LED (zasilanie, b³¹d systemowy, b³¹d po³¹czenia)

Protoko³y TCP/IP, SNMP, HTTPS, SOAP, SMTP, DHCP

Maksymalna liczba monitorowanych 500 urz¹dzeñ sieciowych, maksymalnie 5 urz¹dzeñ Ricoh

pod³¹czonych poprzez kabel szeregowy RS 485urz¹dzeñ

Odczytywane liczniki Urz¹dzenia Ricoh – wydruki, kopie, faksy i skany,

urz¹dzenia innych producentów - wydruki

Œrodowisko pracy Temperatura 10 - 32°C, wilgotnoœæ wzglêdna 15 - 80%

Zasilanie i pobór mocy 100 - 240 V, 50/60 Hz, maks. 57 W

Wymiary (szer. x g³. x wys.) 230 x 145 x 32 mm

Waga mniej niz 0,6 kg

Wyposa¿enie dodatkowe Zestaw do sieci bezprzewodowej (2 interfejsy PCMCIA Type II,

karta Wireless LAN IEEE 802.11b)
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Dostêpne informacje zale¿¹ od modelu urz¹dzenia.

Remote Communication Gate typ BN1

Inteligentny system zdalnego zarz¹dzania

RICOH POLSKA Sp. z o. o.

Specyfikacja i wygl¹d zewnêtrzny mog¹

zostaæ zmienione bez uprzedniego

powiadomienia. Kolory rzeczywistego

produktu mog¹ siê ró¿niæ od kolorów

prezentowanych w tej broszurze.

Wszystkie nazwy produktów i marek

s¹ znakami handlowymi ich w³aœcicieli.

Firma Ricoh wierzy w zachowanie

naturalnych zasobów Ziemi.


