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Funcţionalităţi

Ce este Cyclope Monitorizare
Imprimante şi cum funcţionează?

Cyclope Monitorizare Imprimante oferă 
companiilor posibilitatea de a monitoriza 
şi controla utilizarea imprimantelor din 
reţeaua proprie. 
De la înregistrarea activităţilor de 
imprimare, numărul de pagini imprimate 
şi costurile asociate, Cyclope vă oferă şi costurile asociate, Cyclope vă oferă 
informaţiile necesare pentru gestionarea 
şi controlul activităţilor.

Ce înregistrează Cyclope?

Aplicaţia înregistrează toate detaliile 
legate de activităţile de printare la nivelul
reţelei monitorizate şi restricţionează 
acţiunile de imprimare care nu se 
încadrează în regulile predefinite.

Creşteti eficienţa atît din punct de 
vedere al proceselor cât şi al costurilor!

Aplicaţia permite managerilor să 
evalueze prin intermediul mai multor
rapoarte eficienţa activităţilor de 
imprimare raportat la diferite perioade 
de timp.

Interfaţa produsului a fost special creată 
pentru a putea fi folosită de orice pentru a putea fi folosită de orice 
manager, indiferent de pregătirea tehnică.

Interfaţa poate fi accesată de către 
administrator din orice locaţie din reţea, 
oferind libertatea de a studia rapoartele 
de oriunde este nevoie.

Prezentare
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* Monitorizaţi toate imprimantele

Cyclope monitorizează toate imprimantele
dintr-o reţea, oferindu-vă posibilitatea de a 
monitoriza toată activitatea de imprimare 
din cadrul companiei.

* Înregistrează toate detaliile unei 
actiactivităţi de imprimare

Cyclope înregistrează toate datele ce au 
legatură cu imprimarea: data şi ora
imprimării, numele imprimantei, utilizatorul 
care a solicitat imprimarea, computerul de
pe care s-a efectuat cererea, numărul de 
pagini pentru fiecare acţiune.

* * Vizualizati inclusiv continutul 
documentelor imprimate, nu doar 
denumirea acestora

* Oferă rapoarte la nivel de Imprimante, 
Utilizatori, Grupuri şi Calculatoare

Aplicaţia creează rapoarte pentru toate
imprimantele, utilizatorii şi calculatoarele 
monitorizate din reţea. monitorizate din reţea. 
Rapoartele au şi o versiune specială pentru 
printare.

* Adăugaţi norme şi limite pentru utilizatori şi 
grupuri
 
Creaţi reguli pentru imprimare: restricţionaţi 
imprimarea duplicată, restricţionaţi imprimarea 
după anumite cuvinte-cheie, după numărul de pagini
sau mărime.sau mărime.

* Statistici agregate pentru mai multe perioade de
timp
Statisticile oferă date atât la nivel individual şi 
general, pentru mai multe perioade de timp, pentru 
a vă oferi o idee clară asupra proceselor şi 
activităţilor de imprimare.

* Interfaţă uşor de folosit* Interfaţă uşor de folosit

Puteţi naviga, studiind toate rapoartele într-o 
interfaţă uşor de accesat şi folosit. Gestionaţi 
totul cu o uşurinţă inegalabilă.

* Notificări pe email

Aveţi posibilitatea de a notifica pe email utilizatorii 
şi managerii când limitele sau regulile impuse sunt
încălcate.încălcate.
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Imprimantele şi numărul de pagini imprimate 
de fiecare

Cele mai active imprimante din reţea şi 
numărul de pagini imprimate

Opţiunile disponibile pentru fircare utilizator:
oprire, blocare, previzualizare, etc.

Statisticile per utilizatori cu detaliile aferente

Setarea costurilor pentru fiecare imprimantă

Contact>>



Vă stăm la dispoziție la următoarele coordonate de contact:

Email:

Dept. vânzări:  sales@cyclope.ro
Dept. tehnic:  support@cyclope.ro

Adresă:

Amplusnet 
Blvd 1 Decembrie 1918 nr.52/1
Târgu Mureș, Mureș
România

Telefoane:

TTelefon  + 40 365 401 269
Fax  + 40 365 401 269
Mobil  + 40 745 508 673

Pentru detalii,
contactaţi-ne...





