Simply Better Printing

FICHA TÉCNICA
THINPRINT BENEFÍCIOS E RECURSOS PARA O CITRIX

A impressão continua a ser uma função crítica de negócio em muitas organizações e é chave para que o usuário
tenha uma experiência tranquila em ambientes de desktops virtuais. A ThinPrint é a solução mais rápida e segura disponível em impressão, permitindo que você aumente significativamente a eficiência e flexibilidade de seu ambiente
Citrix. Como pioneiro em impressão Citrix, a ThinPrint foi a primeira solução de impressão Citrix Ready. Sua extrema
confiabilidade é comprovada por mais de 100 parceiros prestadores de serviços e 20.000 clientes de todos os tamanhos (que variam de 1 a 200.000 funcionários) em todos os setores, e em mais de 116 países.

“A ThinPrint tem apresentado a melhor solução de impressão para os clientes da
Citrix desde 1999.” Solução Citrix informe de 2014
A ThinPrint é a única solução em impressão de terceiros a ter suporte OEM dos principais clientes magros, fabricantes
de aparelhos de impressora e servidor de impressão, como a Dell, Wyse, Igel, HP, Samsung, Kyocera, Oki, Lexmark e
muitas outras...

Os benefícios mais importantes da ThinPrint para os clientes da Citrix
●S
 uporte Citrix completo – a ThinPrint funciona perfeitamente com o Citrix XenDesktop, XenApp, Webinterface, o
NetScaler, Cloudbridge e os portais Access Gateway
●M
 elhor desempenho Citrix – Melhoria da estabilidade do Host de sessão devido a zero requisito de driver nativos,
permitindo conexões ICA mais simultâneas para uma fazenda Citrix. O tráfego de dados de impressão é minimizado e impedido de prejudicar o desempenho da sessão
●M
 elhor desempenho de impressão – Uma série de recursos únicos garantem uma impressão segura com todas
as opções de impressão e as melhores velocidades de impressão para todos os cenários de TI
●G
 erenciamento simplificado – Não há mais distribuição de driver de impressora, apenas um único lugar para gerenciar a impressão com toneladas de recursos de TI para automatizar extremamente as tarefas de administração.
Uma enorme economia de tempo, especialmente em grandes ambientes de impressão
●A
 rquitetura flexível – Projete seu ambiente XenApp /XenDesktop como quiser, escolha livremente o hardware de
impressora e aparelhos dos usuários de qualquer fabricante - incluindo os clientes magros, Mac, tablets e smartphones. Quer seja local ou em rede, o ThinPrint aperfeiçoa a impressão
●F
 ácil usabilidade – Os usuários sempre encontram a impressora certa, usam uma interface gráfica para todas as
impressoras e acionam os trabalhos de impressão com configurações diferentes em diferentes impressoras com
apenas um clique
●A
 lta disponibilidade, escalabilidade e recuperação de desastres – Suporte para Windows Cluster, Core, sem restrições de conexões por servidor de impressão, failover de servidor de impressão e opções para trazer a impressão
de volta on-line em minutos
●R
 edução de custos – Menor número de ligações para a assistência, menos hardware do servidor, uso de todas
as impressoras existentes, menor necessidade de largura de banda, uso reduzido de papel/toner, configurações
economizadoras de impressora predefinidas e muito mais

Veja as 10 funções mais importantes
que a ThinPrint acrescenta a Citrix
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As 10 melhores funções que a ThinPrint acrescenta a Citrix
1.	Uma solução única de driver de impressora virtual ThinPrint em todos Servidores de Sessão de Host do
XenDesktop da Citrix que oferece 16 idiomas e opções de acabamento como grampeamento, encadernação e
bandejas, mantendo o XenApp e o XenDesktop completamente livre de drivers de impressora
2.	Líder na compressão ThinPrint, em todos os cenários, por exemplo, quando os drivers nativos são usados, com
Mac e também para impressão TCP/IP, RDP e PCoIP (além de ICA/HDX), streaming adicional para impressão
mais rápida inicial e ThinPrint SpeedCache para obter ainda mais reduções de transferência de dados
3.	
Todas as vantagens de desempenho se aplicam, mesmo quando os servidores de impressão são utilizados –
até para pura impressão em rede Microsoft. Isso permite a centralização de todos os drivers de impressora, bem
como os servidores de impressão e acelera a impressão, reduzindo simultaneamente o tráfego de dados de
impressão, mesmo via WAN e até a impressora
4.	Mesmo quando se utiliza servidores de impressão centrais, você pode, por outro lado, entregar trabalhos de
impressão através do canal virtual (ThinPrint e incorporá-los a conexão ICA/HDX)
5.

 ontrole de banda ThinPrint por conexão (não por usuário) dá um controle granular nos dados de impressão
C
e garante que nunca prejudica o desempenho da sessão, mesmo que vários funcionários imprimam grandes
documentos simultaneamente.

6.	A ThinPrint Autoconnect garante que todos sempre vejam toda a rede necessária e as impressoras locais - com
atribuição de impressora extremamente automatizada e centralizada e criação com base em uma variedade
de critérios, tais como faixa de IP, usuário do Active Directory ou o nome do grupo, cliente, impressora, nome do
driver ou da classe
7.	
Gerencie dinamicamente o banco de dados de configurações e orientado a objetos de todas as impressoras
a partir de um local central permitindo, por exemplo, publicar rapidamente novas impressoras, configurar objetos
de impressora simultaneamente em todos os servidores de impressão ou migrar servidores de impressão em
minutos, incluindo todas as configurações de impressão
8.	
A ThinPrint criptografa dados de impressão importantes até mesmo na impressora, se necessário. A função
puxar a impressão (pull printing) também é possível com métodos de autenticação flexíveis na impressora, incluindo NFC ou leitura de código de barras com dispositivos móveis (não é necessário nenhum hardware adicional)
9.	
Opções de impressão móvel mais flexível e fácil de usar para usuários em trânsito, laptops, tablets e smartphones. Incluindo também a impressão de uma sessão Citrix Receiver no iPad ou iPhone para impressoras locais
AirPrint ™
10.	
Rastreamento/Relatório dá uma visão geral completa dos custos de impressão e comportamento por grupo
de usuários, impressora e muitos mais, relatórios predefinidos e personalização de relatórios são oferecidos e
criam ainda mais as possibilidades de redução de custos

A ThinPrint oferece muitas opções e vantagens adicionais, como o gerenciamento próprio de fontes, integração de
trabalhos de impressão de outros servidores (por exemplo, um servidor SAP Unix) para o canal virtual, um cliente
que estabeleça um túnel de impressão segura do lado do cliente (por exemplo, para impressão via TCP/IP em redes
mascaradas) e muito mais!
Entre em contato conosco para lhe apresentarmos os benefícios em seu ambiente de trabalho: info@thinprint.com
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