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ACESSO UNIFICADO A
QUALQUER IMPRESSORA
Gerir todas as impressoras na rede, independentemente da sua marca, com um único driver de impressora é altamente desejado a nível corporativo, uma vez que facilita a operação e aerodinamiza as configurações de impressora.

Um único driver de impressora para todos os equipamentos
significa apenas uma interface de utilizador para os operadores
– o que aumenta a conveniência e assim simplifica as rotinas
do trabalho diário. O Universal Printer Driver da Konica Minolta
(UPD) pode ser usado não apenas para as impressoras e
multifuncionais da Konica Minolta mas também para as outras
marcas, enquanto aqueles equipamentos suportem ou PCL6
ou PostScript.
O UPD ajuda a reduzir esforços e custos administrativos de
TI, uma vez que o driver necessita de ser instalado apenas
uma vez para todos os equipamentos. Ao mesmo tempo,
isto simplifca as tarefas diárias de escritório de todos os
funcionários dentro da empresa, que já não precisam de lidar
com várias interfaces do driver.

Adicionalmente, o Universal Print Driver tem implementado
um filtro de procura. Isto permite aos utilizadores procurar
por impressoras adequadas pela introdução de um
conjunto de caraterísticas relevantes: por exemplo, um
utilizador que quer imprimir um documento A4 em frente e
verso a cores simplesmente introduz essas necessidades
na seção de procura do UPD e verá instantaneamente
uma lista de todos os equipamentos correspondentes que
podem ser selecionados.
Oferecendo capacidades de impressão bem como capacidades valiosas de melhoria, o UPD é uma ferramenta útil
para qualquer empresa com uma frota de várias impressoras; melhora significativamente as rotinas de trabalho dos
administradores de TI e outros funcionários.
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PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS
Impressão
– Um único driver de impressora para vários equipamentos: O administrador de TI apenas necessita de
instalar uma vez um único driver de impressora, que a
seguir será usado por toda a frota de impressão na rede.
– Driver de impressora marca independente: O UPD
suporta quase todos os equipamentos recentes da
Konica Minolta bem como os equipamentos de outras
marcas que suportam PCL/PostScript.
– Procura automática pela rede: Esta caraterística ajuda
os utlizadores a detetar todos os MFPs e impressoras
conetadas em rede.

Enhancement
– Uma interface de utilizador (UI) para todos os
equipamentos: Os utilizadores sempre ajustam as suas
configurações num driver uniforme, independentemente da
impressora escolhida.
– Selecionador de equipamento: Com esta ferramenta, os
utilizadores podem facilmente encontrar os equipamentos
na rede pela introdução das caraterísticas exigidas. Os
parâmetros incluem o formato de papel, impressão em p/b
ou cor; impressão frente ou frente e verso; uma impressora
ou equipamento multifuncional.
– Conexão automática aos equipamentos: Em vez de
procurar por uma impressora para cada trabalho, o UPD
pode conetar automaticamente com os equipamentos
recentemente usados.
– A criação de ícones de impressora: Os utilizadores
podem criar ícones de impressora individuais para ter
acesso direto aos seus equipamentos preferidos.
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WORKFLOW
MODO TRADICIONAL
INSTALAR KONICA MINOLTA UNIVERSAL PRINT DRIVER

– (Quando cada vez as mesmas
impressoras saõ usadas)
ìcone impressora 1

Seletor de
equipamentos do
UPD

Criar um ícone de
impressora uma vez
para cada impressora preferida para
aceder ao driver
child

Ícone impressora 2
Uniform driver UI

Ícone impressora n

Procura pela
rede – automática
ou manual

MODO DINÂMICO

– (Procurar cada vez por equipamentos
disponíveis e pertos)

PRINT ROOM SIDE

Para aceder ao driver child, selecione uma
impressora do localizador de equipamentos do
UPD cada vez uma impressora diferente tem de
ser utilizada
Seletor de
equipamentos do UPD

Frota de impressoras
do cliente

Impressora

Uniform driver UI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
REQUISITOS DE SISTEMA
Sistemas Operativos

Windows XP Professional (SP1 ou superior)
Windows XP Professional Edition (64)
Windows Server 2003, Standard/Enterprise (32/64)
Windows Server 2003 R2, Standard/Enterprise (32/64)
Windows Vista Home Basic (32/64)
Windows Vista Home Premium (32/64)
Windows Vista Ultimate (32/64)
Windows Vista Business (32/64)
Windows Vista Enterprise (32/64)
Windows Server 2008, Standard/Enterprise (32/64)
Windows Server 2008 R2, Standard/Enterprise
Windows 7 Home Basic (32/64)
Windows 7 Home Premium (32/64)
Windows 7 Professional (32/64)
Windows 7 Enterprise (32/64)
Windows 7 Ultimate (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8 Pro (32/64)
Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 Datacenter
Windows Server 2012 Essentials
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0
Citrix XenApp 6.0
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O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.

