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Aplikacja zdalnej
kontroli dla drukarek
serii BOLTMARK ®

Pobierz broszurę na swój komputer

Co my.ebs.ink® może
zrobić dla Ciebie?
Zwiększona produktywność - podgląd wszystkich procesów w drukarce w czasie rzeczywistym sprawia, że możesz
szybciej reagować na sytuacje na linii produkcyjnej.
Dostęp do informacji - rozszerzone opcje raportowania poprzez aplikację pozwalają Ci lepiej wykorzystać wszystkie zalety
naszych drukarek oraz sprawniej planować proces produkcji.
Rozszerzone bezpieczeństwo - różne poziomy uprawnień
przydzielone różnym grupom użytkowników umożliwiają Ci
większą kontrolę nad dostępem do Twoich urządzeń.

my.ebs.ink® jest aplikacją umożliwiającą połączenie drukarek
serii BOLTMARK® i BOLTMARK® II w sieć, a następnie zdalne sterowanie
nimi z dowolnego urządzenia poprzez przeglądarkę internetową.

Wygoda i elastyczność - obsługa i kontrola urządzeń oraz edycja projektów z dowolnego miejsca z dostępem do sieci.

ZDALNA
OBSŁUGA W CZASIE
RZECZYWISTYM

ZAAWANSOWANA
KONTROLA
- zapewnij sobie możliwość diagnozowania
drukarki oraz pełnego raportowania,
- uzyskuj informacje o statusie drukowania:
czy i co jest drukowane,
- sprawdź poziom materiałów
eksploatacyjnych
- zobacz podgląd drukowanego projektu.

N E T W O R K

Obsługuj urządzenie zdalnie
za pośrednictwem wirtualnego
panelu drukarki
dowolne
urządzenie
z przeglądarką
internetową
i dostępem
do sieci

WINDOWS
LINUX
MAC OS
ANDROID

GOOGLE CHROME
FIREFOX
OPERA
SAFARI

obsługa do
32 drukarek
na jednym
kontrolerze

4x USB
1x port RJ-45

TWORZENIE
TEKSTÓW
- twórz projekty druku,
- przesyłaj je do drukarki,
- zmieniaj, archiwizuj i usuwaj
projekty z biblioteki drukarki.

Za pośrednictwem aplikacji my.ebs.ink®
wykonasz wszystkie czynności obsługowe
dostępne z poziomu pulpitu drukarki
(m.in. rozpoczęcie i zatrzymanie
drukowania, ustawienie
parametrów, itp.).

Wirtualne
klawiatury:
- łacińska
- cyrylica
- arabska

Wygoda dostępu
z dowolnego urządzenia
Aby korzystać z aplikacji nie musisz niczego instalować. Wystarczy
przeglądarka internetowa na dowolnym urządzeniu z dostępem
do sieci Ethernet (komputer, tablet, smartfon). Sieć drukarek obsługiwanych przez kontroler my.ebs.ink budujesz i konfigurujesz według
własnego uznania, stosując politykę bezpieczeństwa przyjętą w Twojej
firmie. Jeśli na to zezwolisz, możesz mieć dostęp do swoich drukarek
z dowolnego miejsca na świecie.
Stosując odpowiednie uprawnienia możesz podzielić zakres uprawnień
do poszczególnych czynności, wykonywanych w drukarkach, pomiędzy
swoimi pracownikami.
Z aplikacji może korzystać jednocześnie wielu pracowników na swoich
urządzeniach. Każdy z nich może obsługiwać inne grupy drukarek,
a pracownik nadzoru może kontrolować wszystkie drukarki. Przykładowo
z jednego urządzenia możesz włączyć zdalnie wszystkie posiadane
drukarki i uruchomić na nich drukowanie na swoich wyrobach.
Na koniec zmiany - jeżeli to konieczne - możesz wstrzymać drukowanie
lub całkowicie wyłączyć drukarki.

my.ebs.ink editor to program służący do generowania tekstów
oraz edycji tekstów pobranych z drukarki. Dzięki wygodnemu
interfejsowi przyspieszysz proces tworzenia skomplikowanych
projektów. Aplikacja może pracować w trybie offline i nie wymaga
stałego połączenia z drukarką.

Panel urządzeń to lista wszystkich
drukarek w sieci zawierająca najważniejsze informacje dotyczące
ich stanu:
- model, numer seryjny oraz czas pracy,
- status drukowania,
- informacje o poziomie materiałów
eksploatacyjnych,
- podgląd drukowanego tekstu.

Raporty szczegółowe obejmują
istotne informacje możliwe do
wygenerowania w dowolnym
momencie. Parametry pracy drukarki zapisywane są w pamięci
urządzenia w postaci raportów
bazowych, a ich analiza pozwala
na ocenę pracy urządzenia.

