
Conexão simples de qualquer número 
de impressoras de rede

Gerenciamento de impressão sem 
esforço, mesmo para filiais

Impressões rápidas e seguras, 
sem impacto no desempenho da rede

Excelente custo-benefício
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ThinPrint Hub: A forma mais fácil 
de distribuir o ThinPrint Client.
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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

Excelente performance com ótimo custo-benefício. 
Para informações sobre preços e quaisquer outras questões relacionadas  

ao ThinPrint, basta entrar em contato conosco: sales@thinprint.com

THINPRINT HUB

Com o ThinPrint Engine, a gestão de impressão é facilmente centralizada. O 
ThinPrint Hub é o complemento perfeito, que garante a distribuição sem esforço 
do ThinPrint Client para toda a empresa.

BENEFÍCIOS EM USAR O THINPRINT HUB:

ADMINISTRAÇÃO PLUG & PLAY:  O ThinPrint Client já está instalado em cada ThinPrint 
Hub. Após conectado através de um cabo de rede, ele pode ser configurado através da 
sua interface web. Servidores de impressão nas filiais ou instalações do ThinPrint Client 
nas estações de trabalho não são mais necessárias. Isso significa que quando se trata de 
impressão, nenhum conhecimento avançado em TI é mais necessário nas filiais.

MAIOR SEGURANÇA COM CRIPTOGRAFIA SSL: Graças a transmissão de dados de 
impressão criptografadas com SSL que o ThinPrint Hub oferece, seus trabalhos de 
impressão, e informações contidas neles, permanecem seguros. O ThinPrint Secure 
Tunnel garante que os dados de impressão são criptografados em SSL, mesmo quando 
a impressão é feita através da Internet e em sub-redes.

IMPRESSÃO CONFIÁVEL E DE ALTO DESEMPENHO: O ThinPrint Hub suporta os recursos 
mais populares do ThinPrint, como controle da largura de banda e a compressão dos 
dados de impressão transmitidos. Isso garante impressões rápidas e sem problemas, 
mesmo em links de baixa capacidade de transmissão.

SEM LIMITES PARA O NÚMERO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS: A integração é 
completamente independente das marcas e modelos das impressoras que sua empresa 
usa e não existe limites para o número de impressoras de rede utilizadas. Além disso, 
até quatro impressoras USB podem ser conectadas diretamente ao ThinPrint Hub, 
possibilitando que essas impressoras sejam usadas como impressoras de rede.

IDEAL TAMBÉM PARA APPS E DESKTOPS VIRTUAIS: Se você conectar usuários via 
Citrix Secure Gateway, Remote Desktop Gateway, ou PCoIP Secure Gateway, o ThinPrint 
Connection Service é o complemento ideal para impressão em rede, graças ao seu 
túnel de impressão SSL.

Liberdade de Escolha: O ThinPrint Hub é a maneira mais fácil de distribuir o ThinPrint client, mas não é a única. 
ThinPrint clients estão disponíveis como software livre para servidores e desktops Windows, Mac OS X e Linux, assim 
como estão diretamente integrados em muitos thin clients e modelos de impressoras dos principais fabricantes


