
Inteligentní systém řízení tisku pro 
prostředí ERP, CRD a kombinovaná 
prostředí, který umožňuje snadnou 
kontrolu a řízení celého procesu 
výstupu dokumentů.

•
Systém řízení  
tisku dokumentů

Efektivní zařazování a plánování

• Vysoce produktivní zařazování a plánování úloh  
v prostředí ERP, CRD a kombinovaných prostředích 
ERP/CRD

• Optimalizované a automatizované plánování  
produkce dokumentů 

• Účinné vyvažování zátěže

• Změny plánů lze provádět kdykoli s ohledem na 
potřeby podniku. 

• Úlohy lze plánovat paralelně pro tisk více kopií  
zároveň na více tiskárnách 

• Funkce BestChoice Printing automaticky vybírá 
optimální zařízení pro realizaci požadovaného výstupu 
za co nejkratší dobu 

• Podporován je výstup s využitím více kanálů 
podporovaný samostatnými frontami pro tisk  
a digitální formu

• Snadný opětovný tisk běžných úloh bez nutnosti  
znovu zadávat podrobnosti úlohy

Intuitivní ovládání 

• Snadná správa úloh, zařízení a front z jediného místa 

• Efektivní monitorování stavu zařízení a průběhu úloh

• Zobrazení plánu jasně ukazuje zatížení jednotlivých 
front a umožňuje jednoduché plánování úkolů

• Jednoduché ovládání pomocí přetažení a puštění pro 
snadné přesměrování úloh

• Snadno použitelný průvodce softwarem zajišťuje 
maximálně efektivní tisk více kopií na více tiskárnách

• Ovládací panel pomáhá monitorovat chyby, 
identifikovat je a předcházet jim 

• Sledování dokumentů z použitých aplikací a 
aktualizace klientských hostitelů o průběhu úloh

• Snadné opětovné spuštění úloh bez nutnosti znovu 
odesílat z klientského hostitele

• Úplná transparentnost nákladů s podrobným 
přehledem vyúčtování

Océ PRISMAsatellite



 
Technické specifikace

Odesílání

Vícekanálový vstup LPD, RAW soket, Hot Folder, FTP, SAP (Océ PrintKey), JDF/JMF, 
příkazový řádek

Data Textová data, PS, PCL, XML, CSV

Dodání

Vícekanálový výstup Tiskárna, e-mail, fax, archiv, výstupní složka

Data PostScript, PCL, PDF

Vícečetný výstup Vícečetné výstupy podle příchozích úloh

Účtování Jeden záznam na výstup

Plánování

Kontrola Vstupní kanál, fronta, správa zařízení a úlohy

Plánování úloh FIFO, priorita, vlastní

Vyvažování zátěže Kruhové dotazování, funkce BestChoice Printing

Přesměrování úloha, zařízení

Zpracovávání

Rozpoznání Vlastnosti úlohy, metadata

Trasování Na základě pravidel

Zpracování Dělení, konverze dat, workflow, více zpracování na příchozí úlohu

Aplikace Eform Inspire (GMC), PlanetPress (Objectif Lune), Transform 
(BottomLine)

PDF/PCL-FormMerge (Océ)

Řazení a slučování Uložení úlohy

Monitorování

Konzole Nativní, vzdálená

Ovládací panel Monitorování jednoho nebo více systémů s PRISMAsatellite

Monitorovací agent Automatické akce při chybě úlohy

Agent sledování úloh Sledování úprav stavu úloh

Agent SNMP Zprávy o vstupním kanálu, frontě a stavu zařízení

Minimální systémové 
požadavky

Procesor Čtyřjádrový procesor Intel, Hyper Threading – maximum 4 CPU

Systémová paměť 8 GB DDR3 nebo více

Pevný disk SSD SATA3 nebo ekvivalentní. 30 GB pro instalaci softwaru  
a spuštění produkce; pro data zákazníků je nutný další prostor

Možnosti sítě Ethernet 100/1000 Mb/s

Displej Monitor LCD

Vstupní zařízení Klávesnice a myš

Softwarové požadavky

Operační systém Windows Server 2003 SP2 Standard Edition (32 bitů a x64) , 
2008 Standard Edition (32 bitů a x64), Windows Server 2012 R2

Virtualizace Vmware ESX 4, Vmware ESX 5

Databáze MS SQL server Express 2008 R2,MS SQL server Express 2012 R2

Poznámky pod čarou
[1]  Océ, Océ PRISMAsatellite jsou registrované ochranné známky společnosti Océ-Technologies
[2]  Adobe®, Adobe® PDF and PostScript® 3™ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné 

známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo v dalších zemích.
[3]  Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti 

Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit

Efektivní zpracovávání úloh 

• Zpracovávání dokumentů v různých formátech  
z různých vstupních kanálů

• Příchozí dokumenty jsou po přijetí identifikovány  
a automaticky nasměrovány do správného plánu  
a fronty 

• Vyřizování dokumentů jako jednotlivé úlohy nebo 
jako vícečetné paralelní úlohy pro různé možnosti 
zpracovávání

• Konvertování, skládání nebo oddělování dokumentů  
bez nutnosti úprav ve stávajících kancelářských 
aplikacích

• Mezi možnosti vícekanálového výstupu patří papír, 
e-mail, fax nebo archiv 

• Hladký přechod z papírového na digitální výstup

• Automatické řazení a seskupování pomáhá šetřit 
náklady za ruční práci

•
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