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O Lexmark Markvision Enterprise é um software de gestão 

de frotas de impressoras que proporciona a visibilidade 

total da sua frota completa de impressoras de rede e 

MFPs, independentemente do fabricante. Este conjunto de 

ferramentas avançadas e de fácil utilização ajuda-o a obter 

o retorno rápido do investimento efetuado em dispositivos 

de impressão, reduzindo simultaneamente a carga de 

trabalho do seu departamento de TI. Além disso, o software 

Markvision é totalmente gratuito.

Segurança completa

O Markvision é um componente chave da abordagem integral 

da Lexmark à segurança dos dispositivos. O Markvision 

permite-lhe detetar automaticamente os dispositivos 

existentes na rede e configurar as definições dos dispositivos 

– incluindo políticas de segurança, como fechar portas 

desnecessárias ou aplicar controlos de acesso. Além disso, 

o Markvision ajuda a garantir a conformidade de segurança 

através de verificações agendadas dos dispositivos, 

determinando se estes estão em conformidade com as suas 

políticas de segurança e corrigindo automaticamente os que 

não estejam.

Poupe tempo e reduza os custos: detete, configure e 

monitorize as impressoras e MFPs existentes na rede da 

sua empresa a partir de uma localização central. Não é 

necessário instalar uma aplicação cliente.

Maximize o seu investimento: reduza os períodos de 

inatividade com alertas proativos. Antecipe os problemas 

com os alertas automáticos baseados em condições 

problemáticas, como níveis baixos de consumíveis ou estados 

de erro.

Maior eficiência: utilize o agendamento e as configurações 

para manter automaticamente os dispositivos atualizados e 

configurados da forma que definiu.

Design baseado em funções: o Markvision permite que 

os administradores concedam acesso com base nas 

responsabilidades de cada utilizador individual, enquanto 

que os utilizadores só veem as funcionalidades e funções 

necessárias para as suas tarefas. 

Interface de utilizador intuitiva: o interface de utilizador 

combina funcionalidades excelentes com um design visual 

soberbo para proporcionar uma experiência de utilização 

intuitiva, consistente e fácil.

Dimensionamento fácil, para cima ou para baixo: o 

Markvision Enterprise permite-lhe gerir centralmente a sua 

frota completa, quer tenha apenas alguns dispositivos 

ou milhares de dispositivos. A Lexmark testou com êxito 

este software com um máximo de 10.000 dispositivos num 

só servidor.
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Gestão de Ativos

O Markvision deteta os seus dispositivos, recolhe informações 

sobre estes e permite-lhe organizá-los em grupos, para 

poder efetuar pesquisas, agendar tarefas eficientemente e 

controlar os ativos ao longo do ciclo de vida.

 } Detetar dispositivos ou importar uma lista dos 

seus dispositivos.

 } Criar perfis de deteção e executá-los de forma agendada 

para manter a sua lista de ativos atualizada. 

 } Recolher informações, como funcionalidades instaladas, 

opções, contagem de páginas e outras estatísticas.

 } Procurar e agrupar dispositivos com base em atributos e 

guardar os resultados para poder aceder-lhes a qualquer 

momento. 

 } Controlar os ativos ao longo do respetivo ciclo de vida e 

monitorizar automaticamente as alterações.

 } Gerar relatórios de inventário que podem ser exportados 

para o formato .csv para partilhar informações com os 

responsáveis pela tomada de decisões.

Configurações

Após localizar e organizar os dispositivos, o Markvision 

facilita a configuração destes e a atualização das respetivas 

definições, garantindo que os dispositivos permanecem 

corretamente configurados ao longo do tempo.

 } Criar configurações fiáveis e flexíveis que estabelecem 

configurações específicas para um grupo de 

dispositivos semelhantes.

 } Agendar verificações de conformidade para garantir que 

as configurações dos dispositivos continuam corretas. 

Corrigir automaticamente os dispositivos que não estejam 

em conformidade, sem qualquer intervenção do utilizador.

 } Atualizar o firmware e assegurar automaticamente que os 

dispositivos mantêm o nível de firmware correto.

 } Implementar as soluções Lexmark nos seus dispositivos.

 } Implementar certificados de Autoridade de Certificação 

nos dispositivos, no âmbito de uma configuração.
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Suporte Técnico

O Markvision permite-lhe interagir com os seus dispositivos 

em tempo real, oferecendo-lhe as ferramentas de que 

necessita para identificar e resolver problemas o mais 

rapidamente possível.

 } Ver o estado de um dispositivo, para garantir que este 

está pronto para ser utilizado.

 } Interagir remotamente com o dispositivo, através da 

página Web incorporada no dispositivo ou através 

do painel de controlo remoto. O acesso ao painel de 

controlo remoto é suportado pela maior parte dos 

modelos Lexmark, permitindo-lhe ver exatamente o que 

os utilizadores estão a ver e alterar as definições como se 

estivesse fisicamente junto ao dispositivo. 

Alertas em tempo real

O Markvision ajuda-o a resolver problemas rapidamente, 

alertando-o automaticamente por e-mail da ocorrência de 

condições como a existência de níveis baixos de consumíveis 

ou condições de erro. 

 } Criar alertas para condições específicos e direcioná-los 

para um ou mais e-mails. 

 } Criar regras que permitem um período de tolerância para 

resolução do problema antes do envio de um e-mail.
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Requisitos de sistema
Geral
Processador Pelo menos um processador dual core de 2 GHz com suporte para HTT (Hyper-

Threading Technology)

RAM Mínimo de 4 GB

Unidade de disco rígido Mínimo de 60 GB

Resolução do ecrã Mínimo de 1.280 x 768 pixels

Sistemas operativos
Sistemas operativos 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 através de VMware ESX 3.5 U5
Windows Server 2008 R2 através de VMware vSphere 4 U1
Windows 7
Windows 7 no VMware ESX 3.5 Update 5
Windows 7 no VMware vSphere 4 Update 1

Browsers
Browsers suportados Microsoft Edge™

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

Bases de dados
Bases de dados suportadas Base de dados® Firebird (incorporada)

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


