
       SYSTEM

ZDALNEGO ZARZĄDZANIA 

                 URZĄDZENIAMI

KMnet Viewer 5 jest oprogramowaniem KYOCERA 

przeznaczonym do zarządzania urządzeniami             

w ilości do 100 maszyn. System oferuje odczyt licz-

ników, przekazuje informacje o stanie urządzeń, po-

zwala zdalnie konfigurować urządzenia. Również 

przesyła informacje o stanie urządzeń sieciowych.  

W łatwy i kompleksowy sposób pozwala na 

zarządzanie infrastrukturą sprzętową z jednego 

miejsca.  

PRZEGLĄD FUNKCJI

• Automatyczne wykrywanie urządzeń pracujących w sieci

• Kompleksowe wyświetlanie informacji o urządzeniu (ustawienia, liczniki, 

użytkownicy, książki adresowe i inne)

• Zdalna konfiguracja urządzeń i właściwości

• Wykonywanie aktualizacji oprogramowania dla pojedynczego urządzenia             

i grupy urządzeń

• Powiadamianie o stanie urządzenia poprzez e-mail (np. zacięcie papieru, niski 

poziom tonera)

• Personalizacja widoku dla grup urządzeń zgodnie z kryteriami (np. wszystkie 

urządzenia z niskim poziomem tonera)

• Mapowanie wyświetlacza z ustawieniami użytkownika

• Eksport danych o urządzeniach oraz licznikach do analizy

KMnet Viewer 5.0

Profesjonalne zarządzanie urządzeniami 
sieciowymi 

KMnet Viewer 5.0 zapewnia wszystkie funkcje 
niezbędne do monitoringu urządzeń poprzez 

przyjazny i prosty interfejs.
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Widok niestandardowy
z KMnet Viewer 5.0  możliwe jest pokazanie 
grup wybranych urządzeń według wcześniej 

określonych kryteriów wyszukiwania. Na 
przykład wszystkie urządzenia z niskim pozi-

omem tonera mogą być widoczne poprzez 
jedno kliknięcie myszy.

NOWE W WERSJI  5.0: 

• Zwiększone bezpieczeństwo
• Multi set: konfiguracja wielu urządzeń 
jednocześnie
• Aktualizacja Firmware dla FS-1920 
    i powyżej
• Widoki domyślne i niestandardowe
• Łatwy w obsłudze interfejs z poprawioną 
funkcjonalnością
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KMnet Viewer 5

PEŁNA KONTROLA TWOICH DRUKAREK I URZĄDZEŃ MFP
Automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń w sieci IPv4 i IPv6 dla 
pełnego monitoringu stanu infrastruktury.
Zdalna konfiguracja urządzeń bez konieczności wychodzenia z biura. 
Funkcja Multi set pozwala administratorom konfigurować wiele urządzeń 
jednocześnie, a także kopiowanie ustawień z jednego urządzenia do wielu. 
Możliwość aktualizacji Firmware dla pojedynczych urządzeń i grup 
urządzeń pozwala utrzymać aktualny stan oprogramowania i wysoki pozi-
om bezpieczeństwa.  

WYSOCE PERSONALIZOWANY SYSTEM DLA SZYBKICH WYNIKÓW
Widoki domyślne oferują predefiniowane widoki wszystkich urządzeń dla 
scenariuszy (licznik, oprogramowanie, widok mapy).
Niestandardowe widoki mogą być tworzone dla grup urządzeń                   
(ręczny wybór) lub automatycznego wyszukiwania  (widok dynamiczny). 
Rozwiązanie pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji za jedym 
kliknięciem myszy (wszystkie urządzenia danego działu lub urządzenia z 
niskim poziomem tonera).
Szybkie wyszukiwanie i zaawansowane wyszukiwanie umożliwia admi-
nistratorom przeszukiwanie infrastruktury, np. numer modeli, szybkość 
drukowania, status, wersja firmware.
Mapa urządzeń pozwala rejestrować lokalizację urządzeń, dzięki czemu 
można je szybko zlokalizować i usunąć problem. 

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW PRZED INTERWENCJĄ UŻYTKOWNIKA
Personalizacja powiadomienia e-mail pozwala na poinformowanie 
właściwych osób w celu niezwłocznego podjęcia interwencji dla przywró-
cenia sprawności urządzeń.
Komunikaty o materiałach i serwisie umożliwiają administratorom i 
usługodawcy zareagować jeszcze przed interwencją użytkowników. 

KORZYŚCI

• Proste scentralizowane zarządzanie urządzeniami sieciowymi
• Zdalny monitoring i konfiguracja
• Jednoczesne konfigurowanie wielu urządzeń
• Dostosowanie widoku dla indywidualnych potrzeb
• Wykrywanie urządzeń niezależnie od producenta
• Ograniczenie zaangażowania Twojej administracji
• Powiadamianie przez e-mail administratora i dostawcy o zaistniałych 
problemach
• Ograniczenie czasu przestoju urządzeń
• Poprawa obsługi urządzenia
• System łatwy w obsłudze, niewielkie wymagania systemowe
• Intuicyjna obsługa systemu
• Przeznaczony również dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ręczny podgląd
Urządzenia mogą być indywidualnie grupowane 
w celu uzyskania szybkiego przeglądu infrastruk-
tury i jej stanu. 

Kompleksowy odczyt liczników KMnet Viewer 5.0 
daje szybki przegląd wszystkich wielkości przetworzo-
nych dokumentów. Pozwala to na analizę wydajności 

systemu.

Zdalna konfiguracja urządzenia. 
Ustawienia urządzenia i właściwości 

są wyświetlane i mogą być edyto-
wane KMnet Viewer zdalnie.
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