
Uma forma inteligente de 
gerenciar cópias e impressão 
de autoatendimento.
O EFITM Self-Serve AdminCentral, um aplicativo da Web baseado na nuvem permite 

a você gerenciar facilmente suas estações de cópia e impressão M500, em qualquer 

lugar, a qualquer momento.

Fácil de usar e gerenciar a partir 
de qualquer lugar

O EFI Self-Serve AdminCentral permite a você 
confi gurar e gerenciar estações M500 a partir de 
qualquer lugar – com somente um navegador da 
Web. É rápido e fácil confi gurar estações M500 em 
uma ou mais localizações, com base nas capacidades 
de impressão e necessidades dos clientes. À medida 
que as necessidades se alteram, você pode ajustar 
facilmente SKUs, preços e taxas de impostos.

Custos de entrada e manutenção baixos

Um modelo de subscrição fl exível baseado na 
nuvem permite oferecer novos serviços facilmente 
e a custos acessíveis. O AdminCentral elimina os 
custos de servidores internos e as dores de cabeça 
com atualizações de software, com despesas de 
manutenção contínua baixas. 

Além disso, você pode facilmente adicionar novos 
recursos e melhorias com atualizações de somente 
um clique em vários dispositivos e localizações, ou 
fi ltrar dispositivos pela localização.

Status de verifi cações e relatórios 
em tempo real a qualquer momento

Monitore todas as suas estações M500 em tempo real 
usando o dashboard do AdminCentral. Verifi que de forma 
segura o status de todos os dispositivos ou obtenha uma 
visão das receitas por dispositivo ou localização.

Selecione relatórios mais detalhados para uma 
localização, um dispositivo ou uma transação. 
Em seguida, imprima-os instantaneamente em um 
documento PDF ou exporte-os para um arquivo CSV.
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Sistemas de autoatendimento e pagamento
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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.
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Self-Serve AdminCentral

Suporte de navegadores da Web (Mac/Win)

• Chrome, Firefox, Safari (somente Mac), Internet Explorer (9 e 10)

Suporte de gateway de pagamento

• Authorize.Net

• Ogone

Suporte de sistema de cartões de débito

• Soluções de valor armazenado Ceridian

• Givex

Suporte do sistema de cartão de ID do campus

• CBORD CS Gold® e Odyssey PCSTM

• Blackboard TransactTM

Idioma

• Inglês, holandês, francês, alemão, italiano, espanhol

Suporte de moedas

• USD, CAD, AUD, NZD, GBP, EUR, CHF, MXN

Suporte ao cliente

Você pode acessar o suporte técnico EFI por telefone, e-mail 
e por meio do nosso fórum de usuários, proporcionando-lhe 
a capacidade de diagnosticar remotamente problemas 
e implementar correções de software para manter o seu 
serviço de cópias e impressão de autoatendimento ativo 

e em funcionamento.

EFI Self-Serve
AdminCentral

LOCALIZAÇÃO A LOCALIZAÇÃO B LOCALIZAÇÃO C

Aplicativos da Web baseados 
na nuvem para:    
•  Adicionar/configurar dispositivos 

e serviços de impressão
•  Configurar/ajustar preços e taxas 

de impostos
•  Gerar relatórios de vendas e de utilização
•  Monitorar o status dos dispositivos 

em tempo real

•  Aplicar atualizações de software
•  Suportar ambientes de várias 

localizações
•  Personalizar a tela de boas-vindas 

e o protetor de tela
•  Configurar logotipos e ícones de 

cartões em telas da M500
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