
Håndtering av alle 
enhetene dine
RICOH Streamline NX V3 oppdager 

enhetene i nettverket ditt, og samler 

inn ytelsesdata automatisk. Enhetsstatus 

i sanntid og rapporter er tilgjengelige 

på nettbrett, bærbare datamaskiner og 

smarttelefoner slik at du alltid ved hva 

som skjer uansett hvor du befinner deg.

Overvåk toner-, papirnivå og andre 

grunnleggende enhetsstatusindikatorer. 

Oppdag problemer før de forårsaker 

nedetid. Angi varsler for spesifikke enheter 

eller visse statuser med korte intervaller slik 

at du kan reagere raskt. Tilgang til toner- og 

blekklogg kan også bidra til å fastsette den 

mest effektive tidslinjen for påfyllinger.

Enkel eksport av 
innstillinger for 
multifunksjonsskrivere
Samlet konfigurasjon sparer tid og 

lar deg arbeide med flere enheter 

samtidig. Eksporter innstillinger fra en 

multifunksjonsskriver for å opprette en 

mal, klon deretter malen for å konfigurere 

lignende multifunksjonsskrivere.

Utfør eksterne flåteoppdateringer, 

fastvareoppdateringer, konfigurasjon og 

vedlikehold. Styr brukerutskriftsinnstillinger 

med forhåndskonfigurerte, 

forhåndspakkede skriverdrivere. Du kan 

endre og angi standardverdier, låse eller 

skjule spesifikke innstillinger og også 

angi obligatoriske skjermmeldinger for å 

angi fakturakoder eller autentisering.

Utvidelse av funksjonalitet 
med gebyrbaserte 
forbedringer
Hvis du trenger å utvide 

administrasjonsfunksjonaliteten som 

er inkludert i Streamline NX, finnes det 

flere tilleggslisenser. Eksempelvis kan du 

programmere, stille inn og administrere 

utvidede innstillinger for enheter slik at 

du får enda mer kontroll og fleksibilitet. 

Angi flere nivåer for autentisering på 

enheten, skann jobber direkte til HD-

lagringsplass, tilpass skjermen m.m.

Samle inn informasjon 
med miljørapporter
@Remote Connector NX kan hjelpe deg 

med å samle inn faktiske brukerdata 

som lett kan vises via en nettportal. 

Tilgang til disse trenddataene hjelper 

deg med å ta informerte beslutninger 

vedrørende flåteeffektivitet for å minimere 

utskriftskostnadene dine. Analyser hvilke 

enheter som utnyttes i liten grad eller som 

overbelastes for å balansere flåten. Få innsikt 

i miljøpåvirkningen din med målrettede 

miljørapporter som viser respektive 

kostnadsbesparelser, trær som spares og 

CO2-reduksjon. Enheter som bruker egne 

kritiske tjenestevarsler, kommuniserer 

direkte med din tjenesteleverandør for å 

løse problemer før disse forårsaker nedetid.

Alternativer for å oppnå 
avansert driverdistribusjon
Lisens for avansert driverdistribusjon gir 

brukerne ytterligere tre måter å laste 

ned drivere på, ved å søke i enhetslisten, 

velge fra mappevisningen eller søke etter 

spesifikke kriterier. Programvaren kan 

også oppdage brukernes operativsystemer 

automatisk for å sikre riktig samsvar 

og vellykket driverdistribusjon.

Økt sikkerhet med 
kortautentisering
Med Streamline NX kan brukerne 

autentisere ved multifunksjonsskriveren 

ved hjelp av det samme kortet som de 

bruker for å få adgang til bygningen. 

Velg blant et utvalg av nærhetskort, 

inkludert HID/iClass, CASI-Rusco, Mifare og 

NxtWtch. Streamline NX støtter også NFC-

godkjenning (Near Field Communication).
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Øk effektiviteten og forenkle bruken med 

single sign-on som gir de ansatte tilgang til 

kun de applikasjonene de har tillatelse til å 

bruke. Utstedte kort kan også administrere 

individuelle rettigheter som f.eks. begrenset 

bruk av farge og regulering av skanning med 

Scan & Capture (tillegg). Kortautentisering 

med sikker utskrift (tillegg) begrenser 

utskriftstillatelsene til kortholderen, noe 

som gir brukerne en ekstra trygghet ved 

utskrift av konfidensielle dokumenter.

Tilgangsadministrasjon 
og rapportering
Med Streamline NX kan du lett 

utføre vanlige administrasjons- og 

rapporteringsoppgaver. Overvåk utskrift 

fra Streamline NX-serveren, kopier 

laget på multifunksjonsskriveren og 

fullførte skann og fakser. Skill fargebruk 

fra svart-hvitt, og mål utskrift etter 

innstillinger for dobbeltsidig utskrift eller 

papirformat. Etabler utskriftsregler for 

å tillate eller begrense innstillinger og 

angi rollebaserte administrasjonsnivåer.

Håndheve regler og 

administrere brukere

Ett enkelt grensesnitt gjør det enkelt 

å konfigurere innstillinger, håndheve 

retningslinjer, administrere kvoter 

og generere rapporter. Du kan også 

administrere brukerrettigheter og få tilgang 

til eller spore brukeres jobblogger. Med 

støtte for autentisering via eksterne LDAP- 

eller Kerberos-databaser kan du administrere 

klientbrukerroller og kontoer på et globalt 

nivå, inkludert påloggingsautentisering, 

rettigheter og rapporteringsbegrensninger.

Konsultere relevante rapporter

Det kan være tidkrevende å sette sammen 

brukerdata. Forhåndsformaterte rapporter 

kan eliminere disse manuelle beregningene 

og sammenstille data for hele flåten i et 

lettlest format. Med tilgang til over 90 

standardrapporter og over 35 dashbord-

rapporter er det enkelt å finne den 

informasjonen du trenger. Standardrapporter 

dekker regnskapsinformasjon, jobbdetaljer 

og skannebruk. Dashbord-rapporter leverer 

tiltalende grafiske fremstillinger av data 

i sanntid, inkludert enhetssammendrag, 

bruk, status og miljøpåvirkning. Du kan 

også kjøre simuleringer på fremtidig 

enhetsytelse for å støtte ressursplanlegging.

Få alle detaljene

Få en umiddelbar oversikt med 

sammendragsrapporter, eller velg en 

mer detaljert rapportering. Det er enkelt 

å tilpasse detaljnivået i rapporter via 

brukergrensesnittet. Velg å filtrere data etter 

dokumentbruk per kostnadssenter, avdeling, 

enhet, bruker, dato eller arbeidsflyt. Vis 

enhetsbruk etter time, jobbstørrelse, 

fargebruk, dobbeltsidig utskrift, m.m. 

Informer deg om strømbruk per utskrevne 

side og potensielle kostnadsbesparelser 

etter dato, avdeling eller bruker.

Sporing av aktivitet, og 
aktivering av kontering
Med Streamline NXs sporings- og 

konteringsfunksjonalitet kan du 

etablere regnskapsansvar ved å spore 

kostnadene tilbake til de enkelte brukerne, 

gjestene, gruppene, avdelingene eller 

prosjektkodene. Spor all brukeraktivitet 

(kopiering, utskrift, skanning og faksing) 

foretatt på multifunksjonsskriveren fra en 

datamaskin eller fra mobile enheter. Angi 

brukerkvoter, sett regnskapspersonalet i 

bedre stand til å tilordne utskriftskostnader 

og gi administratorer en plattform for å 

konfigurere innstillinger for tilbakeføring. 

Med muligheten for enkel sporing av 

alle brukerdetaljer kan du ta informerte 

beslutninger vedrørende etablering av 

utskriftsregler, bestemmelse av brukerkvoter 

og angivelse av budsjettkontogrenser.

Se disse relaterte dokumentene 

for mer informasjon om RICOH 

Streamline NX V3

• SLNX V3-brosjyren

• Sikker utskrift (tillegg)

• Scan & capture (tillegg)

• Rapporteringsfunksjonalitet

• Mobiltelefonstøtte
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