
Lexmark Cloud 
Print Management

Tilføj sikker udskriftsfrigivelse (Print Release) via 
cloud deployment – det er enkelt og sparer jer 
både tid og penge

Lexmark Cloud Print Management gør det muligt for 

organisationer at aflaste den fysiske infrastruktur til 

udskrivning, reducere kravene til den interne it-afdeling og 

give et stabilt og fleksibelt udskrivningsmiljø.

Med avanceret cloudbaseret arkitektur omfatter Lexmark 

Cloud Print Management (CPM) innovativ teknologi, der 

fjerner behovet for lokale printerservere, flere printerdrivere 

og administration af udskriftskøer, samtidig med at it-

personalets administrative byrde reduceres.

I stedet for at sende dokumenter via en printerserver til en 

angivet printerenhed – hvor siderne ligger frit fremme til 

offentlig skue, indtil de afhentes – overføres de til Lexmark 

Cloud, hvor de tilbageholdes, indtil en bruger logger på eller 

fører sit id-kort igennem (godkender) på printeren.

Sikker udskriftsfrigivelse (Print Release): Spar på 

udskrivningsomkostninger, beskyt fortrolige oplysninger, 

og giv dine brugere brugervenlig udskrivning fra enhver 

understøttet enhed uden at skulle installere printerservere på 

lokationerne. Med Lexmark CPM kan du slippe for uafhentede 

dokumenter, give brugerne flere outputfunktioner og skalere 

systemet med virksomhedens vækst og forandringer.

Mobil udskrivning (Mobile Print): Ud over fuld understøttelse 

af udskrivning fra Mac, Windows og Chromebook enheder 

muliggør Lexmark CPM også udskrivning for mobile brugere. 

Uanset om de starter udskriftsjob fra en iPhone®, iPad® 

eller Android® smartphone eller tablet, kan mobile brugere 

frigive deres dokumenter på enhver Lexmark enhed i din 

organisation, når og hvor som helst du har givet dem adgang.

Analytics: Med Lexmark CPM kan du spore al udskrivning, 

kopiering og scanning i hele virksomheden, så du kan 

foretage proaktiv udskriftsstyring og træffe beslutninger på 

basis af data.

Fleksibel arkitektur

Vi er klar over, at nogle branche- og lovgivningsmæssige 

miljøer gør fuldt cloudbaseret udskriftsfrigivelse (Print 

Release) uholdbart. Derfor gør vores hybridindstilling det 

muligt at tilbageholde job på brugernes pc'er til frigivelse 

i stedet for sende udskriftsjob uden for netværket 

eller til skyen. Du får besparelserne og sikkerheden 

ved cloudbaseret udskriftsfrigivelse (Print Release) 

uden at miste fordelene ved at indsamle metadata for 

udskriftsjob til rapportering og administration.
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Komplet udskriftsstyring

Uafhentede udskrifter er ikke kun spild af penge og 

ressourcer – det kompromitterer også oplysninger, der kan 

medføre HR-mæssige, juridiske eller konkurrencemæssige 

risici. Eliminer infrastrukturen til printerservere, og opnå 

vigtige funktioner til udskriftsstyring:

 } Id-kortsupport: Integration af kortlæsere giver brugerne 

mulighed for nemt at godkende på udskrivningsenheden 

ved hjælp af det samme kort, som brugerne benytter for at 

få adgang til arbejdsfunktionerne.

 } Automatisk brugerregistrering: Enkel bruger-

selvregistrering eliminerer behovet, for at en administrator 

skal foretage manuel registrering.

 } Sessionsbaseret login: Udfør flere udskrivningsopgaver 

uden at skulle angive kortoplysninger eller logge på igen.

 } Cloud Print-udvidelse: Udskriv nemt fra Google-enheder, 

herunder Chromebooks.

 } Udskriftsvisning: Få vist hver side i dit dokument, skift 

udskriftsindstillinger, og vælg specifikke sider, der 

skal udskrives.

 } Udskriv og bevar: Bevar dine dokumenter i køen, så du 

kan udskrive dem igen senere.

 } Uddelegering af udskriftsjob: Udpeg en delegeret, der 

kan logge ind og udskrive dokumenter, der er i din kø.

 } Onlinekøstyring: Få adgang til webportalen, så du 

kan trække filer fra dine dokumentmapper direkte ind 

i udskriftskøen. Eller slet dokumenter fra din kø og 

skift udskriftsindstillinger.

 } Sletningstimeout: Konfigurer systemet til automatisk at 

slette dokumenter i køen efter et forudbestemt tidsrum.

Sikkerhed i Lexmark Cloud

Lexmark er en af branchens førende indenfor dokument- 

og enhedssikkerhed. Denne ekspertise er selve rygraden 

i Lexmark Cloud Services, der kombinerer vores fokus 

på sikkerhed med de mange fordele fra services til 

udskrivning og indhold efter behov, samtidig med at der 

bevares samme niveau af sikkerhed, kontrol og ydeevne, 

der kendetegner hele vores produktsortiment.
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Forenkling og besparelser

En stor multinational virksomhed benytter nu Lexmark 

Cloud Print Management til sikker udskriftsfrigivelse 

(Print Release) og supporterer 8.000 brugere på 590 

enheder. De eliminerede alle 44 printerservere med en 

samlet årlig besparelse på over $ 250.000.
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Sådan fungerer det

Standardkonfiguration

1. Brugeren sender udskriftsjob fra pc eller mobilenheder til 

udskriftskøen i Lexmark Cloud.

2. Brugeren godkendes på enheden og vælger de job, der 

skal frigives.

3. Enheden henter og udskriver job på en sikker måde.

4. Dokumentanalyse gemmes i skyen.
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Hybridindstilling til pc-udskrivning

1. Brugeren udskriver fra pc. Jobbet krypteres og gemmes 

på brugerens pc.

2. Et token identificerer jobbet i Lexmark Cloud.

3. Brugeren godkendes på enheden.

4. Enheden bruger tokenet til at lokalisere og hente 

udskriftsjobbet fra pc.

5. Dokumentanalyse gemmes i skyen.



© 2020 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark og Lexmark logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører 
deres respektive ejere.

lexmark.dk

Lexmark Cloud Print Management

Lexmark Cloud er svaret på problemer 
med udskriftsstyring

Styring af infrastrukturen til udskrivning og supportering af 

brugerne er en udfordring og stjæler IT-ressourcer fra mere 

strategiske opgaver. Derfor har vi udviklet Lexmark Cloud 

Print Management til håndtering af:

Kompleks udskriftsstyring: Du ønsker at lette it-byrden 

forbundet med udskrivning, f.eks. administration af 

printerservere og udskriftskøer, driverinstallation, 

konfiguration, programmer, overholdelse af standarder 

og dokumentsikkerhed.

Uafhentede udskrifter: Du oplever, at uafhentede 

udskrifter hober sig op eller smides væk i og omkring dine 

printere – udskrifter, der kan indeholde fortrolige eller private 

oplysninger, som medfører HR-mæssige, juridiske eller 

konkurrencemæssige risici.

Upraktisk udskrivningslokation: Du ønsker, at dine brugere 

kan frigive udskrifter fra alle godkendte enheder på én eller 

flere lokationer, samtidig med at du begrænser brugen af 

personlige printere, der er svære at spore. Du har også brug 

for at skære ned på antallet af funktionsrige enheder på 

netværket ved at fremme deling via udskriftsstyring.

Ukontrolleret udskrivning og spild: Du mistænker, at der 

forekommer unødvendig udskrivning eller ikke-autoriseret 

brug af udskrivningsenheder – og søger efter måder til at 

styre udskrivning og eliminere dyrt spild.

Mobile brugere med behov for udskrivning: Dine brugere har 

brug for at sende job til udskriftskøen fra enhver smartphone 

eller mobilenhed, herunder Android® eller iOS-enheder, 

og udskrive fra enhver Lexmark enhed, du har givet dem 

adgang til.

Manglende indsigt: Du har brug for at overvåge 

brugen af enheder samt indsamle og analysere data om 

organisationsmæssig og individuel udskrivningspraksis uden 

at tilføje yderligere hardware eller personale.

Ulemper ved kapitalbinding: Du vil foretrække at budgettere 

udskriftsfrigivelse (Print Release) som en driftsomkostning via 

en brugerbaseret abonnementspris i stedet for at foretage en 

kapitalinvestering i den.

Få mere at vide på Lexmark.com/cloud


