EMPERON
Konica Minolta’s eigen printcontrollertechnologie
Emperon is de top, bereikt na veel R&D-inspanningen. Deze technologie voldoet aan de huidige behoeften van
gebruikers en geeft iedere gebruiker een positieve printervaring. Tijdens de introductie maakte Konica Minolta’s
Emperon-controller al snel naam als een baanbrekende ontwikkeling die een krachtige printcontrollerarchitectuur
biedt. De huidige Emperon-generatie is de nieuwste variant van een veelzijdig printsysteem, dat nog steeds een
naadloze integratie en compatibiliteit levert met verbeterde functionaliteiten voor afdrukken en prestaties.
Emperon-technologie kan zonder extra hardware.
Deze printcontrollerarchitectuur is in staat de productiviteit te verbeteren en werkt daarom tijdbesparend. Het systeem levert
een professionele afdrukkwaliteit die voldoet aan de wensen van gebruikers en klanten, waarmee uiteindelijk de loyaliteit van
de klant wordt versterkt. Emperon biedt gebruikers een indrukwekkend gemak waarbij de leercurve nihil is. Gebruikers ervaren
dit gemak doordat zij niet langer tijd te verspillen, dat productiviteit en tevredenheid toenemen en ergernissen verleden tijd zijn.
Emperon-printcontrollertechnologie biedt een indrukwekkende mate van comfort tijdens het gebruik.
Met betrekking tot IT-beheer kan dit allemaal worden toegevoegd aan een lange lijst opvallende voordelen, zoals meer
flexibiliteit en compatibiliteit en minder werklast. De hogere mate van productiviteit betekent, dat beheerders verder kunnen
met hun werk en geen tijd hoeven te verspillen dankzij de soepele systeemintegratie.

EMPERON
Platformcompatibiliteit
De Emperon-printcontroller biedt onovertroffen
compatibiliteit met de meeste populaire besturings
systemen en printomgevingen, zoals Windows, Mac,
Linux, Unix, Citrix en SAP.
Konica Minolta is ‘gold’-lid in het Printer Vendor-programma
van SAP. Alle met dit programma ontwikkelde systeem
types zijn standaard “gecertificeerd” met SAP, waardoor
de klant rechtstreekse ondersteuning krijgt.

Hoge prestaties en uitstekende kwaliteit
De Emperon-printcontroller biedt prestaties op topniveau in
combinatie met uitstekende kwaliteit. Met zijn krachtige
processor kunnen zelfs grote hoeveelheden gegevens snel
worden verwerkt. De set systeemkenmerken is ontworpen
om versneld te kunnen afdrukken in de hoogste kwaliteit
en laat ruimte om de kwaliteitsinstellingen nauwkeurig af te
stemmen en aan te passen, bijvoorbeeld kenmerken zoals
glansmodus, scherpteverbetering enz.

Drivers
De Emperon-printcontrollertechnologie heeft gestandaardi
seerde printerdrivers voor PCL en PostScript. Dit zorgt voor een
uniforme look en feel. De introductie van de Konica Minolta
MyTab-printerdriver is een innovatie die eenvoudige aanpassing van drivers mogelijk maakt om zo het gebruiksgemak te
vergroten. MyTab bestaat uit niet meer dan een afzonderlijke
registratiekaart, zodat gebruikers een gepersonaliseerde
printerdriver kunnen creëren met daarop de printerfuncties
van hun voorkeur, zoals bijvoorbeeld afwerking.

MyTab. Gebruikersinterface kan worden aangepast

Belangrijkste kenmerken
– Standaard ondersteuning voor PCL/PostScript, PDF,
XPS en OOXML
– 64-bit-processorprestaties
– De technologie rip-while-print verwerkt de volgende
printopdracht, terwijl de vorige wordt uitgevoerd
– Veelzijdige afdrukfunctionaliteit (overlay, mixplex,
mixmedia, hoofdstuk, postermodus, combinatie,
blanco pagina’s overslaan, afwerking, omslagmodus,
watermerk)
– Driverbundel voor PC/PostScript
– MyTab-functionaliteit
– Compatibel met Windows, Mac, Linux, Unix, Citrix,
SAP besturingssystemen
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Zorgt voor een uniforme look en feel

