
Micro Focus iPrint
As pessoas continuam imprimindo. E as empresas também. E imprimir ainda pode ser um problema. 
Durante anos, o Micro Focus® iPrint simplificou a impressão para os proprietários do Open Enterprise 
Server. Agora, o Micro Focus iPrint pode fazer o mesmo para todo mundo. O Micro Focus iPrint agora 
é uma aplicação virtual que conecta suas impressoras atuais a todos os dispositivos móveis e estações 
de trabalho de sua organização. Ele também funciona com seus usuários atuais no Microsoft Active 
Directory ou eDirectory. Dê nova vida às suas impressoras antigas, permitindo que seus usuários as 
utilizem como impressoras de origem ou de destino onde quer que estejam.

Micro Focus iPrint em sua mesa
O Micro Focus iPrint elimina ambientes de im-
pressão complexos. Utilizando o IPP (Internet 
Printing Protocol, Protocolo de Impressão 
Através da Internet) padrão do setor, o Micro 
Focus iPrint oferece acesso global instantâneo 
a todos os seus recursos de impressão por 
meio de um navegador da Web. Com alguns 
cliques no mouse, os usuários podem locali-
zar uma impressora em um mapa gráfico, fazer 
download de drivers e criar a impressora em 
suas estações de trabalho Mac, Windows ou 
Linux. Eles podem enviar documentos para a 
impressora de qualquer aplicativo do desktop. 
O Micro Focus iPrint proporciona um autoaten-
dimento genuíno: os usuários podem adicionar 
impressoras sempre que desejarem, sem pre-
cisar de um login de administrador.

O Micro Focus iPrint não requer nenhum har-
dware novo. Os funcionários utilizam suas 
conexões de Internet existentes para imprimir 
documentos em impressoras remotas — as im-
pressoras que você já possui. O Micro Focus 
iPrint também inclui recursos de auditoria e 
funciona com vários programas de contabili-
dade de terceiros para ilustrar seu ambiente de 

impressão. Você pode utilizar essas informa-
ções para cobrar os custos de impressão dos 
departamentos ou instituir iniciativas ecologi-
camente corretas para reduzir desperdícios.

Como o Micro Focus iPrint simplifica o proces- 
so de impressão, os usuários solicitam menos 
suporte técnico. Por ser um dispositivo peque- 
no e virtual que você pode fazer o upload em 
seu sistema em minutos, o Micro Focus iPrint 
também poupa o tempo da equipe de TI.

Impressão a partir de dispositivo 
móvel
Normalmente, na impressão, os drivers pre-
cisam converter documentos em linguagem 
pronta para impressão. Alguns fornecedores 
utilizam serviços em nuvem para converter do-
cumentos de dispositivos móveis. Os recursos 
para dispositivos móveis no Micro Focus iPrint 
não exigem que você envie documentos por 
um serviço em nuvem nem utilize um hardware 
específico. Como mantém suas informações 
fora da nuvem, o Micro Focus iPrint é muito 
mais seguro que outras opções. Com ele, você 
também pode utilizar sua infraestrutura atual e 
não fica dependente do fornecedor.
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Visão geral do Micro Focus iPrint
O Micro Focus iPrint oferece segurança na impressão 
corporativa através de dispositivos móveis.

 Escalável: 

  Conecta qualquer número de usuários a todas as 
suas impressoras.

 Colaborativo: 

  Funciona com o Active Directory e identidades 
móveis.

 Celular: 

  Imprime de telefones e tablets.

A impressão deve ter a mesma 
mobilidade de sua força de 
trabalho. Graças ao Micro Focus 
iPrint, isso é possível. 
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O Micro Focus iPrint contém seus próprios 
recursos de renderização e conversão, o que 
significa que ele pode receber trabalhos de 
impressão de várias fontes de dispositivos 
móveis.

Os aplicativos do Micro Focus iPrint
Os usuários de dispositivos móveis iOS, An-
droid, Windows e Blackberry podem fazer do-
wnload de aplicativos que permitem que eles 
imprimam em qualquer uma das impressoras 
de sua organização. Mesmo que estejam do 
outro lado do mundo, eles podem usar os re-
cursos “Abrir em” ou “Compartilhar com” em 
seu celular ou tablet para imprimir de seus 
aplicativos móveis para uma impressora Micro 
Focus iPrint. Eles podem selecionar a impres-
sora do mesmo modo como fariam de seu 
desktop e ajustar todas as especificações bá-
sicas de impressão por meio de uma interface 
touchscreen amigável e simples. 

E-mail
Os usuários podem imprimir de qualquer dis-
positivo habilitado para envio e recebimento 
de e-mails. Para isso, basta enviar um e-mail 
para o Micro Focus iPrint. Os administradores 

podem configurar um único endereço de e- 
mail para a impressão da organização, ou um 
para cada impressora. O administrador de e- 
mails de sua organização também pode con-
figurar listas brancas e outros controles para 
aumentar a segurança de sua impressão mó-
vel e baseada em e-mail e garantir que o Micro 
Focus iPrint irá processar somente trabalhos 
de impressão relevantes.

Integração com o seu mundo
O Micro Focus iPrint facilita a impressão se-
gura, integrando seu armazenamento de dados 
com seu diretório de identidade. Ao funcionar 
com fontes LDAP (Lightweight Directory-
Acess Protocol) como o eDirectory e o Active 
Directory, o Micro Focus iPrint pode autenticar 
seus usuários para aumentar a segurança de 
suas operações de impressão. O Micro Focus 
iPrint também pode autenticar usuários por 
meio de serviços de identidade de última gera-
ção, como identidades sociais, ID da Apple ou 
perfil no Google. Isso significa que não importa 
qual dispositivo móvel um funcionário deseja 
usar, o Micro Focus iPrint oferece autenticação 
para manter as informações de sua organiza-
ção protegidas.
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