
Impressões Simplesmente Melhores — 
Para todas as arquiteturas de TI

Reduz a sobrecarga associada ao suporte ao usuário

Elimina os custos de banda larga, servidor e hardware de impressora,  
e reduz a quantidade de papel e toner utilizada

Gestão da impressão simplificada

Aumenta a satisfação do usuário com impressões  
rápidas, confiáveis e precisa

ThinPrint 10.6 – Simplesmente Melhor
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Resumo Solução Citrix

ThinPrint 10.6
Simplesmente Melhor

Líder do mercado nas soluções de impressão inteligentes, 
de baixo custo e estáveis

A Cortado revoluciona continuamente o universo da impressão equilibrando perfeitamente o crescimento tecnológico e recur-
sos de impressão cada vez melhores. A fim de garantir os mais altos níveis de qualidade, confiamos no feedback de mais de 
20.000 empresas clientes, e assim temos o orgulho de dizer: ThinPrint 10.6 – Simplesmente Melhor.

O ThinPrint, principal solução de gestão da impressão por mais de uma década, aumenta a eficácia das empresas, seja qual 
for o setor, tamanho, região, ou mesmo a infraestrutura de TI existente. É uma solução de impressão fácil de ser integrada e 
gerenciada, que reduz consideravelmente a sobrecarga do departamento de TI. O ThinPrint também proporciona melhorias 

importantes no desempenho, suporte de impressão otimizado e economias lucrativas por meio de processos de impres-

são simplificados.

O ThinPrint Engine 10.6 lhe confere o poder de otimizar qualquer ambiente de impressão! Não importa se com ou sem a uti-
lização de soluções de virtualização como Serviços de Desktop Remotos Microsoft (Serviços Terminais), Citrix XenApp, Citrix 
XenDesktop, Citrix XenApp, VMware Horizon View ou desktops físicos - ThinPrint Engine juntamente com um servidor de im-

pressão otimiza a impressão para todas as arquiteturas de TI. Isto inclui suporte de hardware abrangente: O software Thin-
Print já está integrado para mais de 80% dos clientes e fabricantes de impressoras renomados propõem o software ThinPrint 
Client em seus dispositivos.

Desde 1999, o ThinPrint da Cortado leva a 

melhor solução de impressão para os clientes 

Citrix, garantindo aos usuários Citrix a possibi-

lidade de imprimir qualquer documento com 

qualquer impressora, não importa de onde o 

desktop virtual da Citrix seja acessado.



ThinPrint 10.6
Simplesmente Melhor

ThinPrint 10.6 para empresas
Economias importantes com processos de impressão simplificados

O ThinPrint é utilizado por milhões de pessoas diariamente, em empresas de todos os tamanhos, setores e regiões, sendo 

comprovado em nível mundial nas mais diversas estruturas de TI. Você pode ter certeza que com a líder do mercado nas 

soluções de impressão projetadas inteligentemente, sua empresa terá acesso à impressão de baixo custo com o melhor 

suporte para todos os processos de impressão imagináveis.

Economias no orçamento de TI com o melhor

DRIVER DE IMPRESSORA VIRTUAL:

Os diversos drivers de impressora tornam a administração dela e do suporte bastante complexa. Isto 
não ocorre com o ThinPrint. Em vez de drivers de impressora individuais em cada máquina, é ne-
cessário apenas um driver virtual, o ThinPrint Output Gateway, para todos os ambientes imagináveis, 
seja quais forem as impressoras existentes no local. Os recursos de impressão avançados podem 
continuar a ser utilizados, os problemas com o driver não são mais um problema para os usuários ou 
administradores e a produtividade é aumentada de maneira importante.

Trabalho contínuo com os níveis de COMPRESSÃO incomparáveis:

A compressão máxima dos dados de impressão é fundamental. Eles podem ser até 10 vezes maior do 
que o tamanho do arquivo original, no pior dos casos. O ThinPrint analisa as particularidades de cada 
impressão e seleciona o método de compressão mais adequado. Apenas a Compressão Adaptativa 
Avançada nos permite alcançar índices de compressão de 98% sem exigir software adicional, compra 
de hardware ou qualquer alteração em seu ambiente de TI.

Menos servidores com a CONSOLIDAÇÃO DO SERVIDOR: 
Graças ao ThinPrint, os servidores de impressão locais das filiais e subsidiárias podem ser finalmente 
descartados. As vantagens para a sua empresa incluem: redução das despesas gerais com a gestão, 
de hardware, dos custos de operação e energia, e utilização totalmente otimizada de seus recursos 
de TI existentes.

Todas as impressões respeitam os mais altos PADRÕES DE SEGURANÇA:

Os dados de impressão são transmitidos completamente via criptografia SSL pelo ThinPrint. As informa-
ções importantes da empresa são totalmente protegidas, mesmo quando impressas. Isto é particular-
mente considerável para as filiais e pessoas que trabalham de casa. Além disso, as conexões VPN não 
são mais necessárias.

Controle total dos CUSTOS DE IMPRESSÃO:

O Serviço de Monitoramento ThinPrint controla todo o ambiente de impressão e registra as operações 
de impressão de toda a empresa. Os principais custos com drivers de impressão podem ser identifi-
cados com facilidade e eliminados.

Veja mais informações sobre a impressão para empresas em:  

www.thinprint.com/OfficePrinting



DRIVER DE IMPRESSÃO GRATUITO inigualável:

Graças à tecnologia integrada V-Layer™, os drivers de im-
pressora não são necessários nos desktops ou no servidor 
de desktop remoto. O ThinPrint Output Gateway evita as 
despesas de administração desnecessárias e remove os 
processos de impressão instáveis, privilegiando as opções 
de impressão avançadas ao mesmo tempo.

Redução das LIGAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA.

As ligações para o suporte são bem menos frequentes com 
o Driver de Impressão Gratuito, as impressões rápidas e os 
mais altos níveis de qualidade.

Conexão orientada para 

CONTROLAR A BANDA LARGA:

Definir a largura máxima de banda autorizada por local e não 
por usuário. Mesmo que vários funcionários imprimam do-
cumentos pesados simultaneamente, os dados de impres-
são nunca ultrapassarão a largura de banda autorizada.

MAPEAMENTO DE IMPRESSORA conveniente:

Se sessão remota, impressão de sessão em sessão ou ses-
são de desktop virtualizado: o mapeamento automático das 
impressoras locais e da rede é totalmente privilegiado e a 
impressora certa é sempre atribuída ao usuário.

IMPRESSÃO DE LOTE fluida:

Os fluxos de impressão gerados off-site são integrados per-
feitamente no Citrix XenApp ou em ambientes de Serviços 
de Desktop Remotos Microsoft.

Gestão automatizada da impressão para  

AMBIENTES COMPLEXOS:

A gestão automatizada assume toda a configuração e ajuste 
do ambiente de impressão. O que representa uma econo-
mia de tempo imensa, principalmente em ambientes de im-
pressão pesada e quando alterações na estrutura de TI da 
empresa são efetuadas.

Impressão intuitiva com IMPRESSÃO MÓVEL:

Imprima facilmente em impressoras locais por meio de iPa-
ds ou iPhones com sessões remotas e áreas de trabalho 
virtuais..

IMPRESSÃO de fácil utilização:

Você sempre tem uma caixa de diálogo clara e uniforme e 
a impressora certa, não importa de onde a impressão seja 
lançada. Isto inclui todas as opções de acabamento dispo-
níveis, como perfuração, grampeamento e encadernação.

A solução de impressão mais rápida do MUNDO:

Recuperar sua impressão rapidamente, sem atrasos! Isto 
não é um problema pois a impressão com o ThinPrint co-
meça imediatamente após ter sido lançada, e não apenas 
quando a impressão inteira for processada.

IMPRESSÃO otimizada:

Os meios de gestão das fontes ThinPrint, mesmo as fontes 
escolhidas raramente e caracteres especiais, são sempre 
impressos sem perda de qualidade.

Sempre a melhor SELEÇÃO DE IMPRESSORA:

Independentemente de onde estiver no escritório da em-
presa, filial ou em casa, você sempre tem acesso à impres-
sora certa. Encontrar a impressora certa não é mais um 
problema!

FLUXOS DE TRABALHO privilegiados .

Graças ao recurso de Cópia Virtual, é possível imprimir com 
várias impressoras, em vários locais, com apenas um cli-
que.

Veja mais informações sobre a impressão para os administradores em:

www.thinprint.com/ITprinting

Veja mais informações sobre a impressão para os usuários em:

www.thinprint.com/UserPrinting

Com o ThinPrint, tenha acesso a um sistema de impres-

são integrado perfeitamente na sua arquitetura de TI 

existente.

A impressão deve ser rápida, confiável e sempre da mais 

alta qualidade do ponto de vista do funcionário. O Thin-

Print alcança este objetivo, não importa o quanto o am-

biente de TI específico seja individualizado.

ThinPrint para Administradores Ges-
tão da impressão simplificada para 

todos os ambientes

ThinPrint para Usuários Impressão 
confiável, rápida e flexível



Mais de 20.000 empresas
clientes satisfeitas

A Ryanair quis integrar um farm cen-
tralizado no Servidor Terminal e para 
isso escolheu o ThinPrint Engine. Um 
processo de impressão mais rápido, 
mais confiável e contínuo em todas 
as suas bases em aeroportos foi o 
resultado.

“É confiável, contínuo e garante uma impressão em 

tempo real - os tripulantes não reclamaram de atrasos 

com as impressões”.

Derry Kissane, Ryanair

Você pode encontrar mais estudos de caso em: www.thinprint.com/CaseStudies e uma pesquisa direta verificada  
pela TechValidate em:  www.techvalidate.com/product-research/thinprint

A Iveco lançou um driver de virtuali-
zação de aplicativo para o seu data-
center. O ThinPrint foi escolhido para 
a integração dos processos de im-
pressão a fim de comprimir os dados 
de impressão e fornecer o suporte 
perfeito para o ambiente de 64 bits.

“O monitoramento da banda larga é extremamente efi-

caz e impecável. As impressões chegam nas filiais sem 

atraso e sem restringir outros serviços.” Alexander Nin-

del, Iveco

Alexander Nindel, Iveco

Veja mais informações sobre os novos recursos em: 

www.thinprint.com/NewFeatures

Mais largura de banda para a sua rede Wi-Fi

Economias importantes graças à consolidação de 

servidor de impressão para toda a sua empresa

Mais de 100 solicitações de clientes foram inte-

gradas ao ThinPrint 10

ThinPrint AutoConnect — agora ainda mais  

poderoso

Suporte para MacBooks melhorado

Impressões sempre mais rápidas e mais confiá-

veis, graças à gestão da fonte
Gestão de licenciamento e licença simplificada

Acesso a outros recursos com o

ThinPrint Engine Premium

ThinPrint 10.6 – Recursos mais recentes



Comece agora 
mesmo!
Faça o download do ThinPrint En-
gine 10.6 gratuito e descubra as di-
versas vantagens. Os primeiros 30 
dias são completamente gratuitos 
para até 10 usuários. Você encon-
tra onde baixá-lo em: 

www.thinprint.com/start

Impressora em Nuvem ThinPrint  

Bônus para a impressão corporativa: Na qualidade 

de cliente ThinPrint, as licenças para a Impressora 

em Nuvem ThinPrint estão incluídas!

cloudprinter.thinprint.com 

Impressão segura

A criptografia de SSL dos trabalhos de impressão 

e a autenticação de usuários na impressora ga-

rante os mais altos níveis de segurança durante 

a impressão.

personal-printing.com 

O portfólio de produtos ThinPrint

A Cortado propõe, além do ThinPrint, outros produtos para otimizar totalmente os processos de sua empresa.

Sede da Alemanha: ThinPrint GmbH · Alt-Moabit 91a · 10559 Berlin, Germany · Tel: +49 (0)30-39 49 31-0 · Fax: +49 (0)30-39 49 31-99

EUA (Colorado): Cortado, Inc. · 7600 Grandview Avenue, Suite 200 · Denver, CO 80002, USA · Tel.: +1-303-487-1302 

Austrália: Cortado Pty Ltd. · Level 20, The Zenith Centre, Tower A, 821 Pacific Highway · Chatswood, NSW 2067, Australia ·Tel.: +61-(0)2- 8448 2091

Japão: Cortado Japan · 20th Floor, Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi Chiyoda-ku · Tokyo 100-0005, Japan · Tel.: +81-(0)3- 5288 5380 · Fax: +81-(0)3- 5288 5381

Todos os nomes e marcas registradas são nomes e marcas registradas de seus respectivos fabricantes.

www.thinprint.com
info@thinprint.com


