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O software de gerenciamento de impressoras Lexmark 

Markvision Enterprise oferece visibilidade completa de sua 

frota inteira de impressoras e dispositivos multifuncionais 

de rede, independentemente do fabricante. O conjunto de 

ferramentas avançadas e de fácil utilização ajuda a gerar 

um rápido retorno do seu investimento em dispositivos de 

impressão, ao mesmo tempo em que reduz a carga de sua 

equipe de TI. E o software Markvision não custa nada.

Ferramentas para segurança total

O Markvision é um componente-chave da proposta completa 

da Lexmark no que se refere à segurança de dispositivos. Com 

o Markvision, é possível descobrir dispositivos em rede e definir 

as configurações desses dispositivos de maneira automática, 

incluindo políticas de segurança, como fechar portas 

desnecessárias ou aplicar controles de acesso. Além disso, o 

Markvision ajuda a garantir a manutenção da conformidade 

com a segurança, com verificações programadas em seus 

dispositivos para verificar se eles atendem às suas políticas 

de segurança, e com resolução automática de dispositivos que 

estejam fora da política.

Economize tempo e reduza os custos: Descubra, configure 

e monitore as impressoras de rede e os dispositivos 

multifuncionais em toda a empresa, tudo em uma localização 

central. Não é preciso instalar aplicativos do cliente.

Maximize o seu investimento: Reduza o tempo de inatividade 

com alertas proativos. Mantenha-se à frente dos problemas 

com alertas automáticos com base nas condições do problema, 

como níveis baixos de consumíveis ou estados de erro.

Seja mais eficiente: Use agendamentos e configurações para 

manter automaticamente seus dispositivos atualizados e 

configurados da forma que você definiu.

Design com base em funções: O Markvision permite que 

os administradores concedam acessos com base nas 

responsabilidades individuais dos usuários. E os usuários 

recebem apenas os recursos e as funções de que precisam 

para realizar seu trabalho. 

Interface do usuário intuitiva: A moderna interface de 

usuário proporciona uma excelente funcionalidade com um 

ótimo design visual para fornecer uma experiência de usuário 

intuitiva, consistente e bem fácil de usar.

Fácil de redimensionar, para uma estrutura maior ou 

menor: A Markvision Enterprise permite que você gerencie 

de maneira central o conjunto todo, seja ele composto por 

alguns ou milhares de dispositivos. Os testes da Lexmark foram 

conduzidos de forma confiável em até 10.000 dispositivos em 

um único servidor.



 

Gerenciamento de ativos

O Markvision localiza e coleta informações de seus dispositivos 

e permite organizá-los em grupos para fazer buscas, agendar 

tarefas de forma eficiente e monitorar os ativos durante sua 

vida útil.

 } Identifique dispositivos ou importe uma lista de dispositivos.

 } Crie perfis de identificação e execute-os de forma 

programada para manter a sua lista de ativos atualizada. 

 } Colete informações, como recursos instalados, opções, 

contagens de página e outras estatísticas.

 } Procure e agrupe dispositivos com base em atributos 

e depois salve os resultados para poder acessá-los a 

qualquer momento. 

 } Rastreie os ativos durante seu ciclo de vida e monitore-os 

automaticamente em busca de alterações.

 } Crie relatórios de inventário que possam ser exportados 

para o formato .csv para compartilhar informações com os 

tomadores de decisão.

Configurações

Depois de identificar e organizar seus dispositivos, com 

o Markvision será fácil configurá-los, atualizar suas 

configurações e garantir que continuem configurados 

corretamente ao longo do tempo.

 } Crie configurações confiáveis e flexíveis que definam 

os ajustes específicos que deseja para um grupo de 

dispositivos similares.

 } Agende verificações de conformidade para garantir que 

os dispositivos continuem configurados corretamente. 

Corrija automaticamente dispositivos que estejam fora de 

conformidade, sem a intervenção do usuário.

 } Atualize o firmware e garanta automaticamente que os 

dispositivos sejam mantidos no nível de firmware correto.

 } Implemente soluções Lexmark em seus dispositivos.

 } Implemente certificados de Autoridade de certificações nos 

dispositivos como parte de uma configuração.
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Serviço de help desk

Com o Markvision, você pode interagir com os seus dispositivos 

em tempo real, fornecendo as ferramentas necessárias para 

solucionar e corrigir problemas o mais rapidamente possível.

 } Veja o status de um dispositivo para garantir que esteja 

pronto para uso.

 } Interaja de maneira remota com o dispositivo, seja por meio 

da Página da Web incorporada do dispositivo ou por meio 

de um painel do operador remoto. O acesso ao painel do 

operador remoto tem suporte na maioria dos modelos da 

Lexmark e permite que você veja as mesmas coisas que os 

usuários finais estão vendo e altere as configurações como 

se você estivesse fisicamente junto ao dispositivo. 

Alertas em tempo real

O Markvision ajuda a resolver os problemas rapidamente, 

alertando-o automaticamente por e-mail quando ocorrerem 

condições de erro ou de níveis baixos de consumíveis. 

 } Crie alertas para condições específicas e direcione-os para 

um ou mais e-mails. 

 } Crie regras que permitam um determinado período até que 

o problema seja resolvido, antes de enviar um e-mail.
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Requisitos do sistema
Geral
Processador Processador dual core de no mínimo 2 GHz que utilize tecnologia Hyper-Threading 

Technology (HTT)

RAM Mínimo de 4 GB

Disco rígido Mínimo de 60 GB

Resolução da tela Mínimo de 1.280 x 768 pixels

Sistemas operacionais
Sistemas operacionais suportados Windows Server® 2016 Standard Edition

Windows Server 2012 Standard Edition
Windows Server 2012 R2
Windows 10
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2 via VMware ESX 3.5 U5
Windows Server 2008 R2 via VMware vSphere 4 U1
Windows 7
Windows 7 em VMware ESX 3.5 Versão 5
Windows 7 em VMware vSphere 4 Versão 1

Navegadores
Navegadores compatíveis Microsoft Edge™

Internet Explorer™ 11 ou posterior
Mozilla Firefox (versão mais recente)
Google Chrome™ (versão mais recente)
Safari (versão mais recente)

Bancos de dados
Bancos de dados aceitos Banco de dados Firebird® (integrado)

Microsoft SQL® Server 2016
Microsoft SQL Server 2014
Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2008


