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V moderní spoleènosti je nesmírnì dùležité udržet krok
s technologickými inovacemi. Èastokrát je to rozhodující faktor
pro úspìch v podnikaní jakéhokoliv druhu nebo pro zlepšení
produktivity každého jednotlivce. Správný výbìr technologie mùže
firmu posunout od “pøežívání” k prosperitì.
Rostoucí míøe digitalizace pracovišť a zvyšování mobility
zamìstnancù se musí nevyhnutelnì pøizpùsobovat i tiskárny
a kopírovací zaøízení.
Vìtšina uživatelù vychází ze svých zkušeností a je smíøená s tím, že
pokrok v tiskových technologiích výraznì zaostává za inovacemi v
elektronice. Nyní je ale èas na zmìnu.

Spoleènost Samsung aplikuje výsledky vlastního výzkumu ve vývoji
pøevratných tiskových øešení výraznì zvyšujících produktivitu.
Jen spoleènost Samsung disponuje odbornými znalostmi a
zkušenostmi v oblasti elektroniky v takovém rozsahu, aby dokázala
navrhnout a vyrobit tiskárny, které optimálnì naplòují požadavky
a oèekávání tak, aby plnì korespondovaly s aktuálním zpùsobem
fungování jednotlivých firem a spoleèností.
Na scénu pøichází moderní tiskárna pro moderní svìt.
SAMSUNG - PRINTING INNOVATION

ORIGINÁLNÍ
SPOTřEBNÍ MATERIÁL SAMSUNG

Další informace o znaèkovém
spotøebním materiálu Samsung

Skuteèné úspory. Certifikovaná
Ekotechnologie.

najdete na stránce

Používání originálního spotøebního
materiálu Samsung je správné rozhodnutí
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TISKOVÁ řEšENÍ
BUSINESS PRO™
Fleet Admin Pro
Inteligentní správa zařízení díky výkonným funkcím pro více lokalit

BEZPROBLÉMOVÁ

Vyšší
produktivita

SPRÁVA,

řÍZENÍ

Úspora nákladů

VÍCE LOKALIT
Správci IT

Site Manager
(integrovaný)

Fleet Admin Pro
(Server)

SOUVISLOSTI
Správa rostoucího počtu různorodých zařízení v několika různých lokalitách je stále náročnější. Potýkají se s ní správci IT ve velkých podnicích, malých
i středních firmách a také prodejci, kteří se starají o množství klientů. V takové situaci se IT specialisté neobejdou bez funkcí pro automatizovanou
správu, monitorování a vykazování činnosti, které jim umožní v reálném čase spravovat zařízení v prostředí s více lokalitami a více servery. S takovým
automatizovaným řízením se zbaví rutinních a pracných činností potřebných k zajištění vysoké produktivity a nižších nákladů.

VÝHODY ŘEŠENÍ
Samsung Fleet Admin Pro je řešení pro správu portfolia tiskových zařízení s důležitými funkcemi, které spojují pohodlné monitorování
a efektivní automatizaci, například v podobě monitoringu konfigurace zařízení a automatizovaného vracení operací zpět. V základní verzi je
tato sada nejdůležitějších funkcí zdarma. Díky nepostradatelným funkcím řešení Fleet Admin Pro mohou podniky spravovat zařízení flexibilně
a bez problémů, efektivněji a snáz. Výsledkem je vyšší produktivita a současně úspora nákladů. Nainstalují-li navíc doplňkový modul plug-in
dostupný v rozšířené verzi, získají velké podniky ještě výkonnější a nákladově efektivnější možnosti správy s podporou prostředí s více lokalitami
a více servery. Řešení Fleet Admin Pro je součástí řady tiskových řešení Samsung Business Pro™ Printing Solutions a optimálně funguje se
zařízeními společnosti Samsung i jiných výrobců.
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FLEET ADMIN PRO

Výkonná základní správa zařízení vám zajistí větší přehled.
Řešení Fleet Admin Pro zahrnuje škálu základních funkcí, které podnikům pomáhají posílit produktivitu a dosáhnout významných úspor
v nákladech. K výkonným primárním funkcím patří konfigurace, monitorování a vyhledávání zařízení, které zlepšují přehled o zařízeních a správu
celého portfolia ze vzdálené lokality. Funkce kontroly používání navíc správcům umožňuje stanovit a uplatňovat pevná pravidla používání
jednotlivých zařízení a snižovat tak výdaje.
Hlavní funkce

Popis

- Konfigurace zařízení

Současná konfigurace nastavení na více zařízeních

- Instalace firmwaru

Současná aktualizace firmwaru na více zařízeních

- Ovládací panel s nástroji (widgety)

Uživatelsky příjemné monitorování zařízení na ovládacím panelu s grafickými nástroji (widgety)

- Automatizace úloh

Automatické zpracování úloh

- Monitorování profilů (NOVINKA)

Monitorování změn v konfiguraci zařízení a automatické obnovení
původních nastavení správce při rozpoznání změny

Vyhledávání zařízení

- Využití všesměrového vysílání, rozsahu IP adres,
protokolu SLP Multicast, LDAP, importu souborů
CSV, protokolu SNMP v1/v2, SNMP v3, vyhledávání
místních zařízení (zařízení připojená přes USB)

Rychlejší vyhledání zařízení než u starších konvenčních metod

Kontrola využití

- Evidence tiskových úloh

Bezplatná kontrola používání a vykazování podle uživatelů

Konfigurace zařízení

Monitorování zařízení

Rozšířené funkce pro robustní správu více lokalit a serverů
Řešení Fleet Admin Pro usnadňuje správcům IT efektivní centralizovanou správu tiskáren ve více lokalitách, případně na více serverech, pomocí
nástroje Site Manager. Obě tyto služby jsou placené. Tyto rozšířené funkce zvyšují produktivitu a snižují náklady díky podpoře správy více lokalit.
Aplikaci Site Manager lze integrovat do tiskárny nebo počítače a získat tak řešení pro správu až 5 000 tiskových zařízení v různých lokalitách bez
serveru. Řešení pro více serverů zahrnuje škálovatelné vyrovnávání zátěže. Umožňuje obsluhovat až tři servery a až 30 000 zařízení. Funkce jako
automatické upozorňování zajišťují včasnou reakci na případné potíže u jednotlivých zařízení, rozšířené monitorování zase umožňuje na dálku
sledovat u každého zařízení více ukazatelů než dříve a omezit tak na minimum nutnost údržby, kterou provádějí technici v terénu.

Site Manager:

Více serverů:

Fleet Admin Pro

Fleet Admin Pro
Server1

Firewall

Site Manager
(integrovaný)
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Server2

Firewall

Site Manager
(integrovaný)

Verze pro PC
(server)

5 000
zařízení

5 000
zařízení

5 000
zařízení

Site Manager
(integrovaný)

FLEET ADMIN PRO

Specifikace
Požadavky na server
Položky

Požadavky na serverový systém

Požadavky aplikace Site Manager
Do klientských počítačů není nutné instalovat žádný software.
Je v nich nutný pouze webový prohlížeč podporovaný systémem.

Hardware

Minimum:
• Procesor Pentium 4, 2 GHz nebo rychlejší • 2 GB nebo více paměti RAM
• Doporučuje se nejméně 50 GB volného místa na disku.

Operační
systém

• MS Windows Server 2012 (32 bit a 64 bit) • MS Windows 8 Professional (32 bit a 64 bit)
• MS Windows Server 2008 (32 bit a 64 bit) • MS Windows 7 Professional (32 bit a 64 bit)

Databáze

• PostgreSQL 9
• MS SQL Server 2005 Standard Edition
• MS SQL Server 2005 Enterprise Edition
• MS SQL Server 2008 Workgroup Edition
• MS SQL Server 2012 Standard Edition

Síť

• Síťové rozhraní: Ethernet 10/100 Base TX
• Síťové protokoly:
- TCP/IP (kompatibilní s verzí IPv6)
- Komunikace se zařízením: SNMP, SNMPv3, HTTP, WMI
- Komunikace se systémem serveru a klienta: HTTP, HTTPS

• Síťové rozhraní:
- Ethernet 10/100 Base-TX
• Síťové protokoly:
- Komunikace se systémem serveru a klienta: HTTP, HTTPS

Prohlížeče

Nevztahuje se

• Internet Explorer 9.X nebo vyšší
• Mozilla Firefox 24 nebo vyšší
• Apple Safari 7 nebo vyšší
• Google Chrome 31 nebo vyšší
• Prohlížeč musí obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 10.1
nebo vyšší (doporučuje se nejvyšší dostupná verze přehrávače
Flash Player).

Rozlišení

Nevztahuje se

• Doporučuje se rozlišení 1280 × 1024 nebo vyšší.
• Pro širokoúhlé zobrazení je vhodné rozlišení 1400 × 900 nebo vyšší.

• MS SQL Server 2005 Workgroup Edition
• MS SQL Server 2008 Standard Edition
• MS SQL Server 2008 Enterprise Edition
• MS SQL Server 2012 Enterprise Edition

Nevztahuje se

Systémové požadavky aplikace Site Manager
Položky
Podporovaný počítač nebo jiné zařízení k instalaci aplikace Site Manager

Požadavek
* PC :
Procesor Pentium 4 pracující na frekvenci nejméně 2 GHz, minimálně 2 GB paměti RAM, doporučuje
se nejméně 50 GB volného místa na disku, jeden z následujících operačních systémů:
MS Windows Server 2012 (32bitová nebo 64bitová verze), MS Windows 8 Professional (32bitová nebo
64bitová verze), MS Windows Server 2008 (32bitová nebo 64bitová verze), MS Windows 7 Professional (32bitová nebo 64bitová verze)
* Integrováno (v zařízení)
- X4300, K4350, M5370, M4580 - MX7 bude podporován
Může být požadováno dalších 200–300 MB volného místa na pevném disku k ukládání dočasných
souborů (např. soubor s firmwarem).

Portfolio řešení
Samsung nabízí serverová i cloudová tisková řešení a řešení bez serveru, z kterých si pro svou infrastrukturu vybere každý zákazník, od malých
a středně velkých firem až po velké podniky.

TISKOVÁ ŘEŠENÍ SAMSUNG
Bez serveru

BUSINESS CORE™
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SMART UX

Serverová

Cloudová

BUSINESS PRO™

BUSINESS CLOUD

