
Et smart spool management 
system for ERP, interne trykkerier 
og transaktionsmiljøer, som gør det 
enkelt at overvåge og administrere 
en hel dokumentoutputproces.

•
Document spool 
management system

Effektiv spooling og planlægning

• Meget produktiv spooling og planlægning af ERP-
opgaver i interne trykkerier eller transaktionsmiljøer

• Optimeret og automatiseret planlægning af 
dokumentproduktion 

• Effektiv load balancing

• Ændringer i planlægningen kan laves til enhver tid,  
alt efter virksomhedens specifikke behov 

• Opgaver kan planlægges sideløbende, så du kan  
printe flere kopier på forskellige printere samtidig 

• BestChoice Printing vælger automatisk den bedste 
enhed til at levere det ønskede output inden for den 
kortest mulige tidsramme 

• Multikanal-output understøttes med separate køer  
for print og digital

• Nemt at genprinte hyppigt forekommende opgaver, 
uden at du skal indtaste opgavens indstillinger igen

Intuitiv betjening 

• Nem håndtering af opgaver, enheder og køer fra et 
enkelt sted 

• Overvåg enhedsstatus og opgaveforløb på en  
effektiv måde

• Oversigt viser tydeligt arbejdsbyrden pr. kø og gør  
det enkelt at planlægge opgaver

• Enkel drag-and-drop-betjening gør det nemt at 
omdirigere opgaver

• Brugervenlig software-wizard sørger for, at print af 
flere kopier på flere printere udføres på den mest 
effektive måde

• Dashboard hjælper med at overvåge, identificere og 
undgå fejl 

• Spor dokumenterne fra start til slut, og hold client 
hosts opdateret om opgavens status

• Enkelt at køre opgaver igen uden at skulle sende fra 
client host på ny

• Fuldstændigt overblik over omkostninger med 
detaljerede rapporter

Océ PRISMAsatellite



 
Tekniske specifikationer

Afsendelse

Multikanal-input LPD, Raw socket, Hot Folder, FTP, SAP (Océ PrintKey), JDF/JMF, 
kommandolinje

Data Linjedata, PS, PCL, XML, CSV

Levering

Multikanal-output Printer, E-mail, Fax, Arkiv, Output-mappe

Data PostScript, PCL, PDF

Multiple output Multiple output pr. indkommende opgaver

Kontering En optegnelse pr. output

Planlægning

Kontrol Input-kanal, kø, enheds- og opgavehåndtering

Opgaveplanlægning FIFO, Prioritet, Brugerdefineret

Load balancing Round-robin, BestChoice printing

Omdirigering Opgave, enhed

Processer

Genkendelse Opgaveegenskaber, metadata

Routing Regelbaseret

Procesmetoder Split, datakonvertering, workflow, flere procesmetoder pr. 
indkommende opgave

Eform-applikationer Inspire (GMC), PlanetPress (Objectif Lune), Transform 
(BottomLine)

PDF/PCL-FormMerge (Océ)

Sortér og flet Opgavelagring

Overvågning

Konsol Indbygget, remote

Dashboard Overvåg et eller flere systemer, som kører PRISMAsatellite

Overvågningsagent Reagér automatisk på fejl i opgaver

Opgavesporingsagent Spor ændringer i opgavers status

SNMP-agent Rapport om input-kanal, kø og enhedsstatus

Mindste systemkrav

Processor Intel quad core, hyper threading - maks. 4 CPU

Systemhukommelse 8 GB DDR3 eller mere

Harddisk SSD SATA3 eller tilsvarende. 30 GB til at installere og køre 
softwaren; yderligere plads kræves til lagring af egen data

Ethernet 100/1000 Mb/sek.

Display LCD-skærm

Input-enheder Tastatur og mus

Softwarekrav

Operativsystem Windows Server 2003 SP2 Standard Edition (32-bit og x64), 
2008 Standard Edition (32-bit og x64), Windows Server 2012 R2

Virtualisering Vmware ESX 4, Vmware ESX 5

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

Fodnoter
[1]  Océ, Océ PRISMAsatellite er registrerede varemærker tilhørende Océ-Technologies
[2]  Adobe®, Adobe® PDF og PostScript® 3™ er enten registrerede varemærker eller varemærker 

tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
[3]  Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende  

Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Effektiv opgavehåndtering 

• Håndtér dokumenter i forskellige formater fra  
flere input-kanaler

• Indkommende dokumenter identificeres ved 
modtagelse og sendes automatisk videre til den  
rigtige kø 

• Håndtér dokumenter som enkelte opgaver eller  
som flere forskellige opgaver sideløbende

• Konvertér, saml eller adskil dokumenter uden at  
ændre de eksisterende back office-applikationer

• Multikanal-output omfatter papir, e-mail, fax eller arkiv 

• Flydende overgang fra papir til digitalt output

• Automatisk sortering og samling mindsker 
omkostningerne i forbindelse med manuelt arbejde

•
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