
KDFM Premier: 
O Único Programa MPS Tudo-Incluído!

KDFM Premier 

É um pacote tudo-incluído que responde às exigências de manutenção de 
impressões, tanto do concessionário como do consumidor final.

O KDFM Premier é um conjunto de soluções para a gestão do parque de 
máquinas que lhe permite gestionar e poupar em custos de impressão, 
aumenta valor às solicitações dos seus clientes e mantém a sua lealdade.

 

➤ Gestão do Parque de Máquinas 
 
➤ Recolha de Dados 
 
➤ Impressão Segura 
 
➤ Regras Baseadas no Uso de Impressão

 

Uma Solução Única para Gestão de 
Dispositivos e Gestão de Impressões
Os custos totais de impressão (incluindo consumíveis, manutenção e apoio) 
numa empresa, podem representar até 3% do seu rendimento e na maioria 
das vezes, são difíceis de detectar ou avaliar. No entanto, os clientes 
procuram soluções para reduzir estes custos, e qualquer solução tem que 
incluir: a conciliação do parque de máquinas, a mudança para equipamentos 
multifuncionais e dos hábitos de impressão, redução de utilizadores, etc.

A solução KDFM Premier é flexível e fácil de usar, ao mesmo tempo que 
permite aos distribuidores e seus clientes finais, optimizar e controlar os seus 
próprios custos. 

Uma Solução 
para Cada 
Necessidade!
“Um dos meus clientes, um 
escritório de advogados, 
quer que os seus trabalhos 
de impressão sejam seguros 
e reduzir os resíduos”

“Os meus clientes 
perguntam-me 
continuamente por soluções 
para poupar dinheiro 
e reduzir o impacto 
ambiental”

“Quero reduzir o excesso de 
inventário de cartuchos que 
deixo nas  instalações dos 
meus clientes”

“Necessito identificar os 
trabalhos de impressão 
excessivos para manter o  
controle do custo por cópia”

“O meu cliente principal é 
uma empresa pública que 
pretende faturar os custos 
dos trabalhos de impressão 
por departamento” 



Gestão do Parque de Máquinas
Como funciona:
O KDFM Premier é uma potente ferramenta de uso fácil, desenhada para 
recolher as leituras dos contadores de forma remota, o controle automático 
da substituição do toner e a informação dos custos de serviço para a gestão 
do seu parque de impressoras, copiadoras e equipamentos multifuncionais.

Gestão automática de consumíveis e serviços 
Receba  alertas de serviço e de consumíveis, recolha a leitura dos contadores 
e a informação de custos de forma automática, e exporte-os facilmente para 
os seus sistemas de contabilidade.

Aumenta a Produtividade 
Com os alertas de nível de toner, pode entregar 
cartuchos no momento preciso e desta forma 
reduzir os seus níveis de inventário.

Com o rastreio TCO e o histórico de alertas 
por serviço, pode facilmente ver e definir os 
dispositivos gestionados que têm que ser 
substituídos. Será capaz de identificar os 
equipamentos onde está a perder dinheiro e 
tomar as medidas adequadas.

Aumente as suas oportunidades de vendas, oferecendo consumíveis para 
as impressoras sem contratos de manutenção e crie propostas atractivas de 
custo por página para substituir os equipamentos dos seus concorrentes.

Assegura a Satisfação do Cliente 
O seu cliente recebe os seus consumíveis no momento preciso, antes que seja 
necessário a sua solicitação. Reduz o tempo de inactividade do dispositivo e 
assegura o funcionamento continuado do mesmo. Os clientes apreciam o seu 
bom serviço pelo que obterá maior credibilidade para mais negócios.

Seus Benefícios

•	 Leitura de contadores  
 fiável e exacta 

•	 Interface de uso fácil 

•	 Filtro sofisticado de   
 alertas

•	 Planificação antecipada  
 da gestão de   
 consumíveis

•	 Relatórios de texto e  
 gráficos disponíveis

•	 Cálculo TCO por   
 dispositivo ou por site  
 do cliente

•	 Interface ERP com   
 opção para exportar   
 dados

•	 Eliminação de alertas  
 recorrentes

•	 Alto rendimento



Gestão de Impressões 
Como funciona:
Quando as empresas gestionam o seu parque de máquinas de forma adequada, 
podem poupar até 30% nos seus gastos totais de impressão. A solução KDFM 
Premier ajuda as empresas a identificar os seus custos de impressão, fomenta 
a produtividade mediante a promoção de regras de impressão para garantir 
as poupanças, a segurança e minimizar o impacto meio ambiental, todo ele 
baseado nas configurações e requisitos do site do cliente.

A Impressora Perfeita para um Trabalho Perfeito 
O conjunto de Gestão de Impressões KDFM Premier é um programa com 
licença que se instala facilmente nas estações de trabalho do cliente. A 
primeira coisa que fará, será analisar o ambiente de impressão do cliente: 
Quem, o Quê, Como e Quando Imprime.

100% dos equipamentos locais e em rede, são dirigidos e rastreados de 
forma automática a um endereço IP.  As deficiências e abusos de impressão 
são detectados e as oportunidades de economia são identificadas.

Regras de Impressão para Software y Hardware 
Agora chega o momento dos utilizadores terem consciência do custo dos 
seus trabalhos de impressão e do impacto meio ambiental, encorajando-os 
a seleccionar um equipamento de baixo custo, imprimir em modo duplex 
ou limitar o uso da cor. As empresas também podem estabelecer regras de 
hardware como prevenir a impressão de um trabalho de impressão concreto.

Recuperação 
Clientes, como consultores, arquitetos, advogados ou seguradoras, agora 
têm a oportunidade de recuperar de forma exata, os detalhes dos custos de 
impressão dos seus clientes com o Novo Programa KDFM Premier Recovery.

Cada trabalho de impressão é rastreado e faturado mediante a solicitação de 
um número de cliente/projeto ou um código PIN. 

Seus Benefícios

•	 Valor acrescentado à  
 sua proposta MPS

•	 Assegura a satisfação e  
 lealdade do cliente

•	 Novas oportunidades  
 de venda de    
 equipamentos

•	 Faturação adicional   
 prevista

•	 Ferramentas de   
 avaliação definidas   
 para equipamentos em  
 rede e locais.

1. Administrador… 
Criar regras com Software  
Print Audit Rules. 

Exemplo: Requer duplex e impressão 
em B/W para trabalhos de impressão 
enviados desde o Outlook

2. Utilizador… 
Envia o trabalho de impressão à 
impressora laser mais próxima

3. Print Audit…  
A Regra recomenda enviar o trabalho de 
impressão a um equipamento com duplex. O 
utilizador confirma a recomendação e redirige 
o trabalho à impressora de baixo custo.

Impressora Laser

Impressora Multi funções  



Impressão Segura e  
Redução de Resíduos
Para as empresas que queiram eliminar os trabalhos de impressão que são 
deixados na impressora sem serem reclamados, e aumentar a segurança 
documental, o KDFM Premier também lhe oferece um serviço de gestão fácil 
de instalar e usar. Este serviço reduz o número de páginas que se deixam 
esquecidas nas impressoras, e previne a visualização de documentação por 
pessoal não autorizado. Os utilizadores podem enviar os seus trabalhos 
de impressão a qualquer equipamento com acesso a web, como portáteis, 
tablets ou smartphones.

Como funciona:  
O nosso Sistema de Gestão do parque de máquinas KDFM Premier, permite 
aos utilizadores enviar trabalhos de impressão mediante a autenticação 
no painel LCD do equipamento com introdução do Código PIN, número de 
utilizador/Projeto, sem necessidade de  instalação adicional de hardware.

O KDFM Premier é totalmente compatível com o nosso Programa de Entrega 
de Toner Automático que lhe poupa tempo, gastos de envio e resíduos, 
servindo diretamente os consumíveis aos seus clientes. A Katun pode 
ajudá-lo a implementar esta solução mediante uma formação completa e 
personalizada via web e com apoio de uma equipa de especialistas através 
de telefone. 

Benefícios para  
os seus Clientes:

•	 Poupança de custos na  
 impressão documental

•	 Melhora as medidas de  
 segurança

•	 Reduz o número de páginas  
 para descartar

•	 Minimiza o impacto   
 ambiental

•	 Aumenta a produtividade

•	 Optimiza os recursos do  
 Dpto. IT

•	 Aumenta o controle sobre a  
 impressão

•	 Facilita o acesso móvel dos  
 trabalhadores à impressão
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Quer receber uma versão demo de teste ou receber  
um representante para uma apresentação completa?

Contacte o seu representante de vendas da Katun ou faça a solicitação online: 
http://www.katun.com/eu/kdfm-information-demo-request-form/
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O utilizador envia uma 
impressão á impressora.

A impressão fica numa 
fila virtual num servidor 

designado.

O utilizador vai á 
impressora e identifica-se 

num terminal seguro ou na 
web de um dispositivo.

O trabalho é enviado para a 
impresora e imprimido.


