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ZARZĄDZANIE FLOTĄ 
URZĄDZEŃ 

W JEDNYM MIEJSCU

KYOCERA NET ADMIN
ZARZĄDZANIE SIECIOWE 

Zarządzanie dużą flotą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych jest 
bardzo czasochłonnym zajęciem. Administratorzy, aby zainstalować 
nowe oprogramowanie lub aplikacje, czy też skonfigurować 
ustawienia, zmuszeni są podejść do każdego urządzenia. Dzięki 
KYOCERA Net Admin, możesz zdalnie monitorować i zarządzać 
nawet dużą flotą urządzeń, bez konieczności przemieszczania się. 

Aktualizacja oprogramowania, która do tej pory wymagała wiele 
czasu i wysiłków, może być teraz przeprowadzona w przeciągu 
zaledwie kilku minut na wszystkich lub wybranych urządzeniach. 
KYOCERA Net Admin to doskonałe narzędzie dla średnich i dużych 
organizacji, które w znaczący sposób uprości utrzymanie i 
zarządzanie dużą flotą urządzeń.

WYZWANIA 

 Instalacja i aktualizacja oprogramowania we wszystkich   
 urządzeniach jest bardzo czasochłonna. W jaki sposób zarządzać  
 flotą urządzeń w bardziej wydajny sposób?

  Pracownicy tracą cenny czas w przypadku awarii urządzenia. Jak 
zapewnić ciągłość w prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich 
urządzeń? 

 Zarządzanie wymianą tonerów jest trudne. Czasami wymiana  
 tonerów następuje za wcześnie, innym razem zbyt późno. W jaki  
 sposób ulepszyć proces zarządzania materiałami eksploatacyjny 
 mi?

ZARZĄDZAJ SWOIMI URZĄDZENIAMI EFEKTYWNIEJ 

Kompleksowy zestaw funkcjonalności oferowany przez KYOCERA Net Admin umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy urządzeniem a 
aplikacją. Net Admin to nie tylko narzędzie serwisowe, ale również rozwiązanie z dodatkowymi funkcjonalnościami, które sprawia że proces 
zarządzania flotą jest jeszcze prostszy i wydajniejszy.

KORZYŚCI DZIĘKI KYOCERA NET ADMIN

  Zdalne zarządzanie: Zaktualizuj oprogramowanie, zmień ustawie-
nia lub zainstaluj aplikacje HyPAS w całej flocie urządzeń kilkoma 
kliknięciami. 

  Automatyczne alerty: Otrzymuj powiadomienia e-mailem w 
przypadku jakichkolwiek problemów, dzięki czemu zyskasz cenny 
czas na odpowiednią reakcję i zapewnisz ciągłość pracy każdego 
urządzenia. 

 Dostosuj alerty tonerów: Określ dokładny moment wysyłania  
 alertów, dzięki czemu zdążysz w odpowiednim czasie z zamówie 
 niem i dostarczeniem nowych tonerów.

MONITORUJ I ZARZĄDZAJ SWOIMI URZĄDZENIAMI DZIĘKI KYOCERA NET ADMIN



Alerty i powiadomienia – Automatycznie otrzymuj 
alert e-mailem w przypadku jakiegokolwiek problemu, 
dzięki czemu zyskasz cenny czas na reakcję. 

Mapa urządzeń – Wykorzystaj mapy pięter, bu-
dynków, kampusów aby zwizualizować lokalizację 
urządzeń.

Wydajna aplikacja – 64-bit, umożliwiająca szybkie 
zarządzanie do 10 000 urządzeń na jednym serwerze.
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Zdalne zarządzanie – Aplikacje HyPAS mogą być 
instalowane i aktywowane w sposób zdalny na wielu 
urządzeniach.

Aktualizacja oprogramowania – Ustaw terminy 
aktualizacji oprogramowania na wielu urządzeniach o 
każdej porze dnia i nocy. 

Wielość ustawień – Dystrybucja ustawień urządzenia 
lub książki adresowej do innych urządzeń w jednym 
kroku. 

FUNKCJE I SPECYFIKACJA

Aplikacja sieciowa Net Admin umożliwia pełne zarządzanie i sprawną 
administrację flotą urządzeń. Raz zainstalowana, automatycznie połączy się 
z wszystkimi Twoimi urządzeniami. Aplikacja pozwoli Ci przyporządkować 
urządzenia do grup, uzyskać wgląd do statusu i poziomu zużycia tonerów w 
czasie rzeczywistym oraz ustawić funkcje raportów i automatycznych 
powiadomień e-mailem. Net Admin analizuje w jaki sposób Twoje 
urządzenia są używane a funkcja automatycznych powiadomień ostrzeże 
Cię w przypadku problemów wymagających interwencji. Z jednego 
komputera możesz w łatwy sposób zainstalować nowe oprogramowanie i 
aplikacje HyPAs, czy też zmodyfikować ustawienia urządzenia i 
przetransferować je do innych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ROZWIĄZANIA KYOCERA NET ADMIN ZNAJDZIESZ NA:
www.kyoceradocumentsolutions.pl 

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w 
niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiekolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi 
znakami handlowymi należą do ich właścicieli.   

ZARZĄDZANIE MNIEJSZĄ FLOTĄ URZĄDZEŃ

W przypadku gdy Twoja flota składa się z mniej niż 100 
urządzeń, ale nie chcesz zrezygnować z oferowanych 
funkcjonalności, skorzystaj z aplikacji KYOCERA Net Vie-
wer, która daje Ci możliwość przeglądu również mniejs-
zej floty urządzeń.  

KOMPATYBILNE SYSTEMY

  Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 tak samo jak Windows 

Server 2003, 2008, 2008R2 i 2012. (32-/64-bit) 

  Microsoft Internet Explorer 7 lub nowszy.

  PostgreSQL 9.3 tak samo jak Microsoft SQL Server 

2008 R2 lub nowszy.
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