
ERP, CRD ve birleşen ortamlara 
yönelik, bir belge çıktı sürecinin 
tamamının kolayca kontrol 
edilmesine ve yönetilmesine 
olanak veren akıllı bir kuyruk 
yönetim sistemi.

•
Belge kuyruğu 
yönetim sistemi

Etkili kuyruğa atma ve programlama

• ERP, CRD ya da birleşik ERP/CRD ortamlarındaki işlerin 
son derece verimli bir biçimde kuyruğa atılması ve 
programlanması

• Optimize ve otomatik belge üretim programlaması 

• Güçlü yük dengeleme

• İş gerekliliklerini yansıtmak üzere herhangi bir zamanda 
program değişiklikleri yapılabilir 

• Birden fazla kopyanın aynı anda farklı yazıcılarda 
yazdırılması için işler paralel olarak programlanabilir 

• En İyi Seçenek Yazdırma (BestChoice Printing), gerekli 
çıktıyı mümkün olan en kısa süre içinde sunmak için en 
iyi cihazı otomatik olarak seçer 

• Baskı ve dijital için ayrı kuyruklar ile desteklenen çok 
kanallı çıktı

• Düzenli işlerin, iş ayrıntılarını tekrar sunmaya gerek 
kalmadan kolayca tekrar basılması

Sezgisel operatör kontrolü 

• Tek bir kontrol noktası ile işleri, cihazları ve kuyrukları 
kolayca yönetin 

• Cihaz durumunu ve işin ilerlemesini etkili bir biçimde 
izleyin

• Program görünümü, her bir kuyruğa düşen yükü açık 
bir biçimde gösterir ve basit görev planlamasına olanak 
verir

• İşlerin kolayca tekrar yönlendirilmesi için basit sürükle-
bırak kontrol

• Kullanımı kolay yazılım sihirbazı, birden fazla kopyanın 
birden fazla yazıcıda en etkili biçimde yazdırılmasını 
sağlar

• Kontrol paneli, hataların izlenmesine, tanımlanmasına 
ve önlenmesine yardımcı olur 

• Belgeleri gönderen uygulamalardan izleyin ve istemci 
ana sistemleri işin ilerlemesi konusunda güncelleyin

• İşleri, istemci ana sistemden tekrar gönderime gerek 
olmadan kolayca tekrar yürütün

• Muhasebe bilgilerinin ayrıntılı raporlaması ile eksiksiz 
maliyet şeffaflığı

Océ PRISMAsatellite



 
Teknik Özellikler

Gönderim

Çok kanallı girdi LPD, Raw socket, Sık Kullanılan Klasör, FTP, SAP (Océ PrintKey), 
JDF/JMF, komut satırı

Veri Satır verisi, PS, PCL, XML, CSV

Teslim

Çok kanallı çıktı Yazıcı, E-posta, Faks, Arşiv, Çıktı klasörü

Veri PostScript, PCL, PDF

Çoklu çıktı Gelen işe göre çoklu çıktılar

Muhasebe Çıktı başına bir kayıt

Programlama

Kontrol Girdi kanalı, kuyruk, cihaz ve iş yönetimi

İş programlama İlk Giren İlk Çıkar (FIFO), Öncelik, özel

Yük dengeleme Çevrimsel sıralı, en iyi seçenek yazdırma

Tekrar yönlendirme iş, cihaz

İşleme

Tanıma İş özellikleri, metaveri

Yol atama Kural esaslı

İşlemeler bölme, veri dönüştürme, iş akışı, gelen işe göre çoklu işlemeler

E-form Uygulamaları Inspire (GMC), PlanetPress (Objectif Lune), Transform 
(BottomLine)

PDF/PCL-FormMerge (Océ)

Sırala ve birleştir İş deposu

İzleme

Konsol Yerel, uzaktan

Kontrol paneli PRISMAsatellite'ı çalıştıran bir ya da daha fazla sistemi izleyin

İzleme aracı İş hatası durumunda otomatik işlem yapın

İş takip aracı İş durumunun değiştirilmesini takip edin

SNMP aracı Girdi kanalı, kuyruk ve cihaz durumu hakkında rapor verin

Minimum Sistem 
Gereklilikleri

İşlemci Intel dört çekirdekli, hyper threading - maksimum 4 Merkezi 
İşlemci Birimi (CPU)

Sistem Belleği 8 GB DDR3 ya da daha fazla

Sabit Sürücü SSD SATA3 ya da eşdeğeri. Yazılımı kurmak ve üretimi çalıştırmak 
için 30 GB; müşteri verileri için ilave yer gereklidir

Ethernet Özelliği 100/1000 Mb/saniye

Ekran LCD Monitör

Girdi Cihazları Klavye ve Fare

Yazılım gereklilikleri

İşletim Sistemi Windows Server 2003 SP2 Standard Edition (32-bit ve x64),  
2008 Standard Edition (32-bit ve x64), Windows Server 2012 R2

Sanallaştırma Vmware ESX 4, Vmware ESX 5

Veri tabanı MS SQL server Express 2008 R2,MS SQL server Express 2012 R2

Dipnotlar
[1]  Océ ve Océ PRISMAsatellite, Océ-Technologies'in tescilli ticari markalarıdır
[2]  Adobe®, Adobe® PDF ve PostScript® 3™, Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde 

Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
[3]  Microsoft ve Windows, Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft 

Corporation'ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

Tüm diğer ticari markalar, kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir

Etkili iş işleme 

• Birden fazla girdi kanalından gelen farklı formattaki 
belgeleri işleyin

• Gelen belgeler, geldikleri anda tanımlanır ve otomatik 
olarak doğru programa ve kuyruğa yönlendirilir 

• İşleme çeşitliliği için belgeleri tek bir iş ya da birden 
fazla paralel iş olarak ele alın

• Belgeleri, mevcut yönetsel uygulamaları değiştirmeden 
dönüştürün, oluşturun ya da ayırın

• Çok kanallı çıktı seçenekleri arasında kağıt, e-posta, 
faks ve arşiv vardır 

• Kağıttan dijital çıktıya sorunsuz geçiş

• Otomatik sıralama ve gruplama, manuel iş gücü 
maliyetlerinden tasarruf etmeye yardımcı olur

•
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