
Até o momento, o gerenciamento de scanner em todas as 
marcas precisava ser realizado internamente, com aplicativos 
proprietários separados das outras soluções de gerenciamento 
de dispositivos. E, se dois aplicativos fossem usados, ocorria 
ineficiências de duplicação e criava-se um empecilho nos 
recursos de competência principal da empresa. No entanto,  
a alternativa era a falta de visibilidade e perda de produtividade 
de dezenas ou milhares de scanners implantados. Com  
a introdução da Plataforma de Gerenciamento de Scanner  
da Alaris, esses problemas são eliminados com novas 
vantagens obtidas por meio de seus componentes versáteis. 

Gerenciamento de Scanner da Alaris – relatórios 
operacionais e gerenciamento de alertas proativos
Com a Plataforma de Gerenciamento de Scanner da Alaris,  
a Alaris e seus Prestadores de Serviços Autorizados ampliam 
o valor das ofertas atuais de serviços de reparo e manutenção, 
monitoramento direto e coleta de dados operacionais do 
scanner para fornecer relatórios de uso e gerenciar alertas 
multivariáveis para seus scanners da Alaris. 

Maior visibilidade e gestão, com total produtividade.
Essa solução baseada em nuvem coleta a telemetria do scanner  
e executa a análise automaticamente. As vantagens incluem:
•  A maior visibilidade por meio do monitoramento  

e gerenciamento permite que o tempo de inatividade  
e a manutenção sejam agendados de forma inteligente – 
melhorando sua produtividade, lucratividade e (para alguns) 
conformidade com as regulamentações

•  Faz em segundos as tarefas que normalmente levavam horas  
ou dias

•  Melhora o tempo de manutenção preventiva e substituição  
de produtos

•  O pessoal de serviço treinado da Alaris garante que os scanners 
operem com desempenho ideal quando necessário

•  Os Serviços Profissionais de Otimização usam os dados para 
garantir a combinação correta do scanner em toda a organização 
(ajuste correto)

•  Relatórios de uso acessíveis e complementos de gerenciamento 
de alertas para Planos de Serviço ou Garantia

•  Relatórios periódicos entregues diretamente ao pessoal do cliente 

Plataforma de Gerenciamento de Scanner da Alaris 



Conexões inteligentes, prontas agora! 
Saiba mais sobre os scanners da Alaris e obtenha produtividade 
superior com duas novas opções de conectividade da Alaris. 

Agente de Gerenciamento de Scanner da Alaris 
(Agente SM) – dados operacionais do scanner 
fornecidos para as soluções de gerenciamento  
de dispositivos existentes
A Alaris oferece uma alternativa para clientes que desfrutam 
de economia, visibilidade e gerenciamento de produtos 
fornecidos pelos provedores de Serviços de Impressão 
Gerenciada (MPS), bem como o uso de soluções centralizadas 
de gerenciamento de PC. O Agente de gerenciamento de 
scanner expande essas ofertas, permitindo que os scanners 
da Alaris sejam perfeitamente integrados em soluções  
de gerenciamento de dispositivos para relatórios  
e gerenciamento mais inteligentes. 

•  Obtenha insights acionáveis e acesse os dados operacionais 
e o status do scanner principal por meio de painéis de 
solução existentes

•  Gerenciar scanners com a mesma facilidade que os MFPs

•  Reduzir o uso de MFPs para digitalização, evitando falhas 
relacionadas ao sistema, incluindo perda de recursos de 
impressão

•  Melhore drasticamente os resultados do processo de 
negócios com a melhor digitalização possível

O Agente de gerenciamento de scanner integra-se facilmente 
a soluções de gerenciamento de PC e MPS que atendem aos 
requisitos de segurança padrão do setor.
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Quer saber mais? 
AlarisWorld.com/pt-br/go/services

Fale conosco: 
AlarisWorld.com/pt-br/go/contactus 


