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ThinPrint Server Engine

Citrix, VMware ve Terminal Server baskı işleri için merkezdir. ThinPrint Server Engine network ortamında 
planlanan merkezi yazıcı sunucuları veya hali hazırda kullanılanlar için lider çözümdür. Citrix, VMware ya 
da Terminal Server ortamında yazdırmak isterseniz, ThinPrint Engine yazıcı sürücüsü yöne�mi için zaman 
ve maliye� düşürür, böylece uygulama sunucunuz üzerindeki talep azalır. Baskı veri sıkış�rması ve bant 
genişliği kontrolü op�mizasyonunun yüksek oranda olması sayesinde, çık�larınız hızlı bir şekilde alınır.

Avantajlarınız

SBC ortamlarında(Citrix XenApp veya Microso� Uzak Masaüstü Servisleri / Terminal Hizmetleri) veya 
sanallaş�rma stratejileri kullanarak herhangi bir kısıtlama olmadan baskı alabilirsiniz. Tüm baskı sunucusu 
kavramı avantajlarından yararlanın. Yazıcı ve yazıcı sürücüsü yöne�mi için gerekli olan zamanı önemli 
ölçüde azal�n. Yüksek oranda sıkış�rılmış ve TSL / SSL şifreli yazdırma verileri sayesinde hızlı ve güvenli 
baskı alabilirsiniz. Bağlan� yönelimli band genişliği kontrolü nedeniyle güvenilir ağdan kar edin.
Maliyet düşüren thin istemcileri kullanın ve doğrudan network yazıcılarına adresleyin. Şirke�nizde baskı 
hareketlerini ve maliye�n sistema�k düşüşünü görüntüleyin. Yeni yazıcı donanımına ya�rım yapmadan 64 
bit’ e geçin.

Özellikler ve Fonksiyonlar

● Sürücü bağımsız yazdırma ● İstemci yazma özellikleri işlemleri ● Gelişmiş sıkış�rma
● 32 bit ve 64 bit baskı ortamları ● Thin istemcilerine, ağ yazıcılarına, printbox’ lara yazdırma.
● Merkezi yazıcı sunucularına entegrasyon ● Print sunucuların cluster işlemleri
● Uzaktan yazıcı sunucuları ve baskı aletleri için destek ● V-LayerTM
● Baskı verisi için bağlan� yönelimli band genişliği kontrolü ● Boyut-Op�mizasyonlu Yerel Baskı
● Ağ yazıcılarına doğrudan yazdırma ● Blade PC'ler için destek
● SSL / TLS şifreleme ● Şirket çapında baskı maliyetlerinin kayıt ve analizi
● Tüm protokoller (ICA, RDP, TCP / IP, PCoIP) için destek ● Otoma�k bağlan� ile otoma�k yazıcı 
eşleş�rme ● MMC kullanarak merkezi konfigürasyon ● Session-in-Session desteği
● Print-to-Cloud ● VirtualCopy sayesinde otoma�k yazdırma işlemi

ThinPrint RDP Engine

Microso� terminal sunucu ortamları için – ayrıca Small Business Server kullanıldığında lider baskı çözümü.
ThinPrint RDP Engine Uzak Masaüstü Bağlan�sı(RDP) kullanarak Uzak Masaüstü Servisleriniz için hızlı ve 
güvenilir baskı sağlar.
Ofisten ve ev iş istasyonlarınızdan şirket ağınıza kolayca yazıcılar bağlayın. Ayrıca Small Business Server’a 
uzak web erişimi ile çalışanlarınız hızlı ve güvenli çık�lar alırlar. Kullanışlı tak ve çalış�r kurulum tüm 
kullanıcıların her zaman doğru yazıcıya erişmesini sağlar.

Avantajlarınız

● Birkaç �klama ile ThinPrint RDP Engine’i flasha kurun.
● Microso� Uzak Masaüstü Servisleri ortamında – ayrıca Uzak Web Erişimi ile mükemmel baskı yöne�mi,
● Kullanıcıların evlerinde dahi olsa her zaman erişim hakkı.
● Geniş donanım desteği, çalışanları daha esnek kılar.
● DRIVER FREE PRINTING sunucu üzerinde yerel yazıcı sürücüleri yöne�mini önler.
● ISDN ya da DSL bağlan� erişimlerinde bile, yüksek kullanıcı durumu ile hızlı çık� alması sayesinde daha 
verimli çalışır.

Özellikler ve Fonksiyonlar
● Tak & Çalış�r çözümü
● DRIVER FREE PRINTING
● Istemci yazdırma özellikleri operasyonu, sonlandırma seçenekleri
● Gelişmiş sıkış�rma
● 32 bit ve 64 bit baskı ortamları
● ThinPrint Otoma�k bağlan� ile otoma�k yazıcı eşleş�rme
● Boyut-Op�mizasyonlu Yerel Baskı
● Small Business Server kullanırken Plug & Play yazdırma
● Print-to-Cloud


