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dos estudantes 
mudaram. 
Como você 
se mantém 
atualizado?
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Perfeito 
para campi 
e bibliotecas 
atuais.
Os estudantes de hoje são 

mais digitais e mais móveis, 

e mantêm mais documentos 

na nuvem. Os dispositivos 

antigos, como copiadoras 

que funcionam com moedas, 

não estão atendendo as 

necessidades de impressão 

e criam problemas com 

o gerenciamento de dinheiro 

ao pessoal das universidades. 

Não está na hora de ter 

uma solução melhor?

O EFITM Self-Serve e os sistemas 

de pagamento simplificam 

o acesso e os processos de 

pagamento e fornecem a 

flexibilidade de imprimir a 

partir de dispositivos móveis 

e das populares contas de 

armazenamento na nuvem.

A tela sensível ao toque de 10” 
proporciona uma experiência 
do tipo tablet aos estudantes 
de hoje com instruções claras 
e gestos de toque intuitivos.

Você necessita de 
cópias e impressão 
de autoatendimento 
com acesso à nuvem?
A estação de solução de cópia 
e impressão EFI M500 Self-Serve 
proporciona o modo mais fácil dos 
usuários acessarem, imprimirem 
e pagarem em um ambiente totalmente 
de autoatendimento, quer seja acessando 
arquivos a partir de suas unidades USB, 
de dispositivos móveis, ou de contas 
na nuvem. A estação M500 ostenta 
uma grande tela de 10” a cores, sensível 
ao toque e proporciona comunicação 
segura criptografada. A estação M500:

• Imprime a partir de unidades USB 
e de dispositivos móveis

• Imprime a partir de contas na nuvem 
como Dropbox, Google DriveTM, 
Microsoft® OneDrive, Box, e PrintMe®

• Suporta cartões de crédito e cartões 
de débito

• É compatível com impressoras 
multifuncionais PostScript® (MFP)
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Como você está 
lidando com 
a impressão a partir 
de dispositivos móveis?
Tablets, celulares, e laptops são as novas 
ferramentas para os estudantes. Agora, 
os alunos podem fazer impressões de 
qualquer lugar em qualquer impressora 
M500 conectada com o PrintMe da 
EFI. Os alunos podem apenas enviar 
por e-mail ou carregar seus arquivos 
na nuvem PrintMe, receber um ID 
de documento em retorno e liberar 
de forma segura seus documentos 
ao digitar ou digitalizar seu ID de 
documento em uma estação M500. O 
PrintMe:

• Está incluído gratuitamente
na estação M500

• Funciona com qualquer dispositivo
móvel com e-mail (print@printme.com)

• Tem driver para PC e Mac

• Tem um aplicativo móvel para
dispositivos iOS e Android para
carregar arquivos e receber
códigos de liberação

Necessita aceitar 
dinheiro para cópias 
e impressão?
“A máquina automática de cartão G5 da 
EFI fornece aos alunos a conveniência 
de acesso de autoatendimento, 
a fim de realizar a compra e a recarga de 
cartões pré-pagos, verificação de saldos 
e impressão de recibos. A máquina 
automática de cartão possui:

• Oferece impressão de recibos
térmica de alta velocidade

• Suporta até 200 cartões

• Fornece um aceitador de notas
multidirecional para até 600 notas

• Oferece um aceitador de moedas
para várias moedas
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Assista ao vídeo em 
efi.com/m500

O Self-Serve AdminCentral gerencia 
todas as estações M500 em várias 
localizações a partir de um navegador 
e monitora o status dos dispositivos 
em tempo real.

Que aplicativo junta tudo isso?
A solução de cópia e impressão EFI Self-Serve requer um sistema back-end que gerencia e configura os dispositivos 
EFI Self-Serve. O AdminCentral, o serviço baseado na nuvem permite aos administradores gerenciarem as estações 
M500 a partir de qualquer lugar – usando somente um navegador da Web. O AdminCentral faz o seguinte:

• Permite a adição e a configuração de dispositivos 
e serviços de impressão, incluindo armazenamento 
na nuvem e serviços de transferência de arquivos

• Define ou ajusta preços e taxas de impostos para 
vários dispositivos conectados

• Gera relatórios detalhados sobre o uso de dispositivos

• Monitora o status dos dispositivos em tempo real 
e fornece diagnósticos por meio de dashboards

• Notifica sobre atualizações de software e envia-as 
para vários dispositivos conectados

• Conecta o quiosque de venda de cartões G5 opcional 
(disponível no verão de 2015) para acesso apropriado 
para comprar e recarregar cartões de débito (cartões 
de valor armazenado) e impressão de recibos

• É validado para PCI (Payment Card Industry; Setor de 
cartões de pagamento) PA-DSS (Payment Application 
Data Security Standard; Padrão de segurança de dados 
de aplicativos de pagamento) com a estação M500

EFI fuels success.
Desde Fiery para jato de tinta em formato supergrande, do custo mais baixo
por etiqueta até os processos corporativos mais automatizados, a EFI tem tudo
o que sua empresa necessita para ter sucesso. Visite www.efi.com ou ligue para
650-357-3500 para obter mais informações.

http://efi.com/m500

