EMPERON
Konica Minoltan kehittämä tulostuspalvelinteknologia
Emperon-palvelimessa kulminoituvat perinpohjainen ja todellisista tarpeista lähtevä tuotetutkimus sekä -kehittely, joka
vaikuttaa myönteisesti käyttäjien tulostuskokemuksiin. Konica Minoltan Emperon-palvelin vakiinnutti nopeasti asemansa kehityksen edelläkävijänä ja tehokkaan tulostuspalvelinarkkitehtuurin tarjoajana. Nykyinen Emperon-sukupolvi
on monipuolisen tulostusjärjestelmän uusin malli ja mahdollistaa edelleenkin saumattoman integroinnin ja yhteensopivuuden nykyaikaisiin tulostustoimintoihin ja suorituskykyä vauhdittaviin ominaisuuksiin. Emperon-teknologia ei tarvitse
lisälaitteita.
Emperon-palvelinarkkitehtuuri nostaa tuottavuutta ja nopeuttaa siten työskentelyä. Järjestelmän tuottama ammattitason tulostuslaatu vakuuttaa sekä käyttäjät että asiakkaat ja ennen kaikkea se lujittaa asiakasuskollisuutta. Emperon-palvelin on poikkeuksellisen helppokäyttöinen ja sen toimintojen omaksuminen on vaivatonta. Käyttökokemukset ovat monin tavoin miellyttäviä,
sillä ajankäyttö tehostuu, tuottavuus paranee, tyytyväisyys lisääntyy ja aiempi turhautuneisuus häviää.
Emperon-tulostuspalvelinteknologia tarjoaa vakuuttavaa ja todellista käyttömukavuutta.
Tietohallinnolle Emperon-palvelin merkitsee runsaasti etuja, joista tärkeimpiä ovat suurempi joustavuus ja parempi yhteensopivuus sekä työtaakan keveneminen. IT-henkilöstö voi jatkaa omia tehtäviään eikä sen tarvitse kuluttaa aikaansa järjestelmän
integrointiin, sillä se sujuu täysin kitkattomasti.

EMPERON
Yhteensopivuus
Emperon-tulostuspalvelimen yhteensopivuus on vertaansa
vailla ja se integroituu saumattomasti kaikkiin yleisimpiin
käyttö- ja tulostusympäristöihin kuten Windows, Mac,
Linux, Unix, Citrix ja SAP.
Konica Minolta on kultatason jäsen SAP Printer Vendor
-ohjelman toteutuksessa. Kaikki tähän ohjelmaan kuuluvat
laitteet ovat “SAP-sertifioituja” ja käyttäjät hyötyvät myös
suorasta asiakastuesta.

Erinomainen suorituskyky & kuvalaatu
Emperon-tulostuspalvelin tarjoaa huipputason suorituskykyä ja ylivertaista kuvalaatua. Tehokas prosessori käsittelee
joutuisasti suuretkin tietomäärät. Järjestelmän ominaisuudet
on suunniteltu korkealaatuiseen tulostustuotantoon. Käyttäjä voi hienosäätää ja mukauttaa tulostuslaatua valitsemalla
esimerkiksi tulosteisiin kiiltävän pinnan tai terävöittämällä
kohteiden reunoja.

Ajurit
Emperon-palvelinteknologia sisältää standardoidut PCL- ja
PostScript-tulostusajurit, joiden ulkoasu ja käyttö ovat yhteneviä. Konica Minoltan MyTab-tulostusajuri on todellinen
innovaatio, joka mahdollistaa ajurinäkymien räätälöinnin ja
lisää käyttömukavuutta. MyTab muodostuu erillisistä välilehdistä, joille käyttäjät voivat yksilöidä ja tallentaa useimmin tarvitsemansa tulostustoiminnot kuten viimeistelyn.

MyTab – Räätälöitävä käyttöliittymä

Keskeiset ominaisuudet
– PCL/PostScript vakiona, tuki PDF-, XPS- ja OOXMLtulostukselle
- Suorituskykyinen 64-bittinen prosessori
- ”Rip-while-print” prosessoi seuraavaa työtä edellisen
tulostuessa
- Monipuoliset tulostustoiminnot (päällepainatus, mixplex, mixmedia, asiakirjan jako kappaleisiin, julisteet,
asiakirjojen yhdistely, tyhjien sivujen poisto, viimeistely, kannet, vesileima)
- Yhtenäiset PCL- ja PostScript-ajurit
- MyTab-toiminto
- Yhteensopivuus Windows-, Mac-, Linux-, Unix-,
Citrix- ja SAP-käyttöympäristöihin
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Yhtenevä ajurien ulkoasu ja käyttötuntuma

