ELP NX, beveiligd printen vanaf één of meerdere machines

Beveiligd printen is dé oplossing voor het afdrukken van documenten. U voorkomt dat onbevoegden uw
documenten inzien. Ook raakt u geen printopdrachten kwijt, omdat het document pas uitgeprint wordt als
u daar opdracht voor geeft. U kunt het document dus op elk gewenst moment uitprinten.
Met Enhanced Locked Print NX (ELP NX) is het mogelijk om uw documenten beveiligd af te drukken.
Via het ‘Follow User’ principe kan de afdruk via 10 machines worden vrijgegeven. Met de server versie
ELP NX FS kunt u afdrukken ophalen bij alle machines binnen uw netwerk.

ELP NX

Voordelen voor uw organisatie
Met ELP NX kunt u vertrouwelijke documenten snel, gemakkelijk en efficiënt
printen. Dit levert voor uw organisatie de
volgende voordelen op:
• de printstroom binnen uw organisatie is
beveiligd. Printopdrachten blijven niet op
de printer liggen;
• de productiviteit verbetert binnen uw
organisatie. De gebruiker hoeft niet meer
tussen andere printopdrachten te zoeken
en kan wachtrijen vermijden;
• het gemak voor de gebruiker verhoogt
aanzienlijk. De gebruiker kan het document overal en op elk gewenst moment
uitprinten;
• de papier- en printkosten worden verlaagd. Het document wordt pas afgedrukt
als de gebruiker daar opdracht voor geeft;

• de applicatie is te beheren door een
bevoegd persoon. Deze persoon kan de
gebruikers en de printopdrachten beheren
en indien nodig verwijderen. Het systeem
verwijdert overigens ook automatisch
achtergebleven printopdrachten na een
vooraf ingestelde termijn. De machine
wordt dus regelmatig opgeschoond;
• ELP NX is schaalbaar en volledig aan te
passen aan de wensen en behoeften van
iedere organisatie.
Enhanced Locked Print NX is een
minimale investering en levert direct
voordelen op!

• Beveiligd afdrukken met
persoonlijke code
• ‘Follow user printing’
• Wachttijden minimaliseren
• Geen afdruktaken meer kwijtraken
• Afdrukken op elk gewenst moment
• Afdruktaken afschermen van
onbevoegden
• Nooit meer zoeken tussen printopdrachten
• TCO verlagen!

Selecteer gebruiker
Type uw paswoord
Druk de geselecteerde
printertaken af.

Dienstenbundel
Afhankelijk van uw keuze, Biedt Ricoh u ELP NX als één pakket aan. Dit betekent voor u
dat we installeren en een instructie geven. U kunt deze diensten ook apart bij ons afnemen.
Het voordeel van een pakket is echter dat u meteen aan de slag kunt. Door de instructie
raakt u in een oogwenk vertrouwd met het beveiligd printen. Op deze manier kunt u meteen
optimaal gebruik maken van ELP NX.
Waarom Ricoh?
Ricoh is de aangewezen partner in informatievraagstukken. Informatielogistiek is al
jarenlang ons domein waarmee wij ervoor zorgen dat uw informatie en documenten door
de juiste persoon op de juiste plek gebruikt kunnen worden. Voor het optimaliseren van
informatiestromen binnen en tussen organisaties leveren wij onze klanten een creatieve
totaaloplossing die consultancy, hard-en software, services, training en outsourcing omvat.
Als u de visie op informatielogistiek van Ricoh onderschrijft, kunnen wij voor u als
regie-organisatie optreden. De werkwijze van Ricoh is even transparant als effectief: het is
een voortdurend proces - in deze volgorde - van analyseren, adviseren, implementeren en
continueren.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in de technische specificaties en de uiterlijke
vormgeving van deze software. Houdt u rekening met
de mogelijkheid dat de opties die in deze publicatie
worden getoond niet altijd beschikbaar zijn. Alle merken
en productnamen worden erkend als geregistreerde
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
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