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NATYCHMIASTOWY DRUK Z TWOJEJ 

ZDALNEJ SESJI DO DRUKARKI 

LOKALNEJ!

Zapewnij swoim użytkownikom natychmiastowe, 

bezpieczne i niezawodne drukowanie zdalne.

Każdego dnia organizacje różnej wielkości muszą 

bezpiecznie drukować z jednej lokalizacji, np. głównego 

biura firmy, do innej lokalizacji zdalnej, która znajduje 

się w innej sieci, a czasem nawet w w innym kraju.

To czego potrzebujesz, to wydajne rozwiązanie do 

zdalnego drukowania, które działa szybko i 

bezproblemowo, a jednocześnie utrzymuje stosunkowo 

niskie inwestycje IT bez narażania na szwank 

bezpieczeństwa<

The TSplus Virtual Printer® jest wygodnym 

rozwiązaniem do zdalnego drukowania, które możesz 

zainstalować na swoim serwerze. 

Umożliwia drukowanie danych - udostępnianych 

między wieloma sieciami - na drukarce lokalnej za 

pośrednictwem zdalnego połączenia TSplus.

Virtual Printer ® wykrywa i mapuje listę drukarek 

lokalnych na serwer dokładnie tak, jakby były 

bezpośrednio połączone. Użytkownicy doświadczają 

płynnego i bezproblemowego procesu drukowania -

zupełnie jak w przypadku drukowania lokalnego!

Dla firm, które muszą bezpiecznie wysyłać i drukować dokumenty między 

biurami w wielu lokalizacjach oraz pracowników, którzy chcą drukować 

dokumenty robocze podczas pracy w domu, Virtual Printer® oferuje praktyczne 

rozwiązanie do zdalnego drukowania.

Konfiguracja zdalnego drukowania jest szybka i łatwa: TSplus Virtual Printer ®

nie wymaga sterowników a niezbędna konfiguracja ograniczona jest do

minimum. Po zainstalowaniu komponentów zarówno serwera, jak i klienta potrzeba

tylko dwóch kliknięć, aby wydrukować sesję zdalną na wybranej drukarce lokalnej.

Wirtualna drukarka TSplus to elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie do zdalnego

drukowania, które zmniejsza inwestycje w sprzęt i ułatwia zarządzanie

drukowaniem w sieci!



BEZPROBLEMOWE ZDALNE DRUKOWANIE

Szybkie zdalne drukowanie.

Zdalne drukowanie eliminuje potrzebę czasochłonnego  

pobierania załączników e-mail. Virtual Printer ® działa 

poprzez zmniejszenie rozmiaru zadań drukowania, co 

znacznie upraszcza proces. 

TSplus Virtual Printer ® przyspiesza transfer danych, 

zapewniając szybkie i wysokiej jakości wydruki. Ciesz się 

natychmiastowym drukowaniem z dowolnego miejsca!

Bezpieczne zdalne drukowanie.

TSplus Virtual Printer ® jest powiązana z 

zabezpieczeniami Twojej organizacji: zadania 

drukowania są uruchamiane w sieci korporacyjnej i 

korzystają ze wszystkich istniejących środków 

bezpieczeństwa, takich jak uwierzytelnianie 

użytkowników, szyfrowanie danych, szyfrowanie 

transmisji. Drukuj dowolne pliki, bezpiecznie 

przechowywane w sieci firmowej, mając pewność, że 

Twoje dane pozostaną bezpieczne.

Drukowanie za pomocą TSplus Virtual Printer ® jest 

odizolowanym procesem, który działa dla każdej sesji, 

więc nie ma ryzyka wycieku poufnych informacji.

Elastyczne  zdalne drukowanie.

TSplus Virtual Printer ® dostosowuje się do twoich potrzeb, 

oszczędzając czas i pieniądze: kompatybilny ze wszystkimi 

drukarkami wszystkich marek, działa zarówno w środowisku 

jedno-, jak i wielodostępowym!

Korzystaj zarówno ze standardowych, jak i nietypowych 

funkcji drukowania , uzyskując najlepszą jakość: kolor i 

rozdzielczość; rozmiar papieru, orientacja<

Do 10 użytkowników.

Nieograniczona liczba użytkowników.

3 Wersje są dostępne (licencja/serwer):

Drukarka wirtualna to atrakcyjna alternatywa.

Wysokiej jakości rozwiązanie do zdalnego drukowania, skalowalne do potrzeb dowolnej organizacji:

Dodaj go teraz do swojego serwera TSplus!

Do 5 użytkowników.

TSplus Generated RDP Client,  RemoteApp, Web Portal plugin

Windows 32 i 64-bit.

Drukarka wirtualna jest kompatybilna z następującymi 

środowiskami:
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