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SOLUÇÕES LEXMARK 

 

Objetivo .... 
 

Esse material tem como objetivo dar uma visão aos canais 

Lexmark sobre o portfólio de soluções que a Lexmark possui 

e suas condições de comercialização.  

As soluções Lexmark estão divididas em duas plataformas:  

 

Embedded Solutions – soluções embarcadas 

diretamente no dispositivo da multifuncional 

  

LDD – soluções que exigem um servidor para sua 

instalação.  

 



 

Necessidade de Negócio: 

Como posso converter documentos impressos para um formato digital facilmente 

e armazená-los de forma compartilhada? 

 

O que é Digitalização em Rede? 

Digitalização em Rede é uma maneira fácil e eficiente de capturar documentos 

impressos, convertê-los a um formato digital e salvá-los em um local pré-definido 

em uma pasta compartilhada na rede. Esta solução permite parametrizações 

aderentes a sua necessidade de negócio. 

 

Exemplos de uso: 

• Gestão de documentos eletrônicos no back office 

• Arquivamento centralizado no sistema da empresa 

• Gestão de documentos eletrônicos do setor advocatício 

• Digitalização ad hoc de publicidade impressa, catálogos, recibos, etc. 

 

 

Scan to Network Premiun  .... 



 

Como Funciona a Digitalização em Rede? 

 

   Selecione o ícone de Digitalização em Rede na interface eTask 

   Selecione a pasta de destino na rede (por exemplo, H: Drive) para o documento. 

   Defina o nome e as configurações do documento. 

   Selecione a opção Digitalizar para enviar o documento digitalmente 

 

 

Scan to Network Premiun  .... 



 

Necessidade de Negócio: 

Como posso criar processos simples de armazenamento digital em processos de 

digitalização de documentos? 

 

O que é Lexmark “Groups”? 

É uma aplicação embarcada para multifuncionais Lexmark, flexível e altamente 

parametrizável para digitalização, classificação e indexação de documentos. 

Possibilita a automatização de processos de forma personalizada, organizando os 

documentos digitalizados em uma pasta da rede. 

Esta solução pode ser operacionalizada com periféricos, como por exemplo, leitor de 

código de barras. 

 

Exemplos de uso: 

• Departamento de RH em processo de contratação 

• Departamento Financeiro em armazenamento de Notas Fiscais 

• Bancos em abertura de conta corrente 
 

Groups of Documents .... 



 

Como Funciona o Lexmark “Groups”? 

    Após instalada a solução no equipamento Lexmark e liberado através da licença, 

a operacionalização da mesma é feita pelo painel gerencial do equipamento. 

    Neste painel, será apresentado uma hierarquia de pastas, na qual permite você 

criar o modelo de indexação de seus documentos no processo de digitalização. 

    As possíveis indexações são por: Tipo de Conta, Grupo de documentos e Tipo 

de documentos. 

Groups of Documents .... 

Tipo de conta Grupos de Documentos  Tipos de Documentos 



 

Necessidade de Negócio: 

Como controlar os consumos de impressões e cópias dos dispositivos 

multifuncionais conectados a minha rede, a fim de tornar mais eficiente o uso dos 

equipamentos e otimizar os custos? 

 

O que é Lexmark “ViewTrac”? 

ViewTrac controla informações sobre o número de dispositivos de impressão de sua 

rede, sua utilização, o número de cópias e impressões por usuário e outros dados, a 

fim de tornar mais eficiente a administração dos equipamentos e otimizar os custos. 

O licenciamento do ViewTrac está disponível em duas versões: “Full”, que possibilita 

o controle por um servidor de impressão e o “Lite”, instalado na própria MFP. 

 

Algums funcionalidades: 

• Relatório por centro de custo; 

• Relatórios por usuário; 

• Outros relatórios estatísticos; 
 

View Track basic .... 



 

Como funciona o Lexmark “ViewTrac”? 

 

    Com o ViewTrac instalado nas MFPs, o usuário de impressão executa toda sua 

rotina de trabalho normalmente. 

    A gestão e emissão dos relatórios com as informações de consumo de cópia e 

impressão (por usuário, por centro de custo, etc.), é feita pelo software de 

administração do ViewTrac. 

    O ViewTrac Manager é um software de fácil manuseio .  

View Track basic .... 



 
Necessidade de Negócio: 

Como posso economizar tempo e dinheiro beneficiando-me dos recursos 

oferecidos pelos equipamentos Lexmark para simplificar meus processos de 

negócios? 

 

O que é Lexmark “Solution Composer”? 

O ‘Solution Composer’ é uma ferramenta gráfica, de fácil utilização que simplifica a 

criação de soluções customizadas para serem executadas nos equipamentos 

Lexmark. Esta solução possibilita criar atalhos nos painéis dos equipamentos 

Lexmark ou até fluxos processuais de seu negócio, visando a sua otimização. Esta 

solução elimina a necessidade do usuário conhecer linguagem de programação. 

 

Exemplos de uso: 

• Áreas administravivas e operacionais de empresa; 

• Bancos e seguradoras; 

• Escritórios de advocacia; 
 

Solution Composer Agent .... 



 
 

Como Funciona o Lexmark “Solution Composer”? 

1. A composição desta solução é formada por dois módulos. O primeiro módulo é 

para o desenho de processo, na qual o usuário pode construir o fluxo de trabalho a 

ser executado no equipamento Lexmark. 

2. O segundo módulo, chamado de agente do “Solution Composer”, é instalado no 

equipamento Lexmark e executa as rotinas definidas no processo. 

3. O módulo “Solution Composer Agent”, requer uma licença de uso para funcionar 

Solution Composer Agent .... 



Necessidade de Negócio: 

Como é que os usuários podem enviar seus trabalhos de impressão a um 

servidor e imprimi-los posteriormente? 

 

O que é Lexmark “Print Release Br”? 

A solução de Print Release Br (Liberação de Impressão) da Lexmark permite que um usuário 

envie um trabalho de impressão de seu computador para ser armazenado e impresso mais 

tarde em uma multifuncional Lexmark e em algumas impressoras da Lexmark. 

Ela também melhora a segurança ao eliminar o vazio entre a impressão de documentos e o 

momento em que o usuário os retira da impressora evitando que documentos confidenciais 

fiquem jogados na impressora. Além do mais, ela elimina custos ao apagar trabalhos de 

impressão que não forem impressos em um prazo determinado – este é o fim da impressão 

desnecessária ou do “esquecimento”de documentos obsoletos. 

 

Exemplos de uso: 

• Redução de impressões desnecessárias  

• Controle de Segurança de Impressão  

• Controle de bilhetagem de impressão 

Print Release BR .... 

Avaliar  



 
Como Funciona o Lexmark “Print Release Br”? 
 Desde um computador o usuário inicia o aplicativo Print Release para colocar o trabalho na 

fila de impressão. 

 Quando estiver pronto para liberar o trabalho de impressão, o usuário dirige-se a uma 

multifuncional Lexmark e pressiona o ícone “Print Release Br” na tela. 

 O usuário autentica via smart card, cartão de proximidade, de tarja magnética, ou por 

senha/PIN. 

 Após a autenticação, uma lista dos trabalhos de impressão retidos é mostrada na tela da 

multifuncional e de algumas impressoras Lexmark. 

 O usuário decide quais trabalhos devem ser impressos e o processo de impressão tem 

início. 

Print Release BR .... 



Necessidade de Negócio: 

Empresas que contém a ferramenta SharePoint como um GED  

 

O que é Scan to SharePoint  
A solução Scan to Sharepoint tem como objetivo capturar uma imagem de um documento 

impresso, adicionar informações de índice, pré-visualizar a primeira página e inserir a imagem 

diretamente num servidor do Microsoft SharePoint. 

 

Exemplos de uso: 

• Departamento de RH 

• Departamento Financeiro / Contabilidade 

• Compras 

• Faturamento (Notas Fiscais)  

• Treinamento  

 

  

 

Scan to SharePoint  

449,58 U$$ 

p/ MFP 



Necessidade de Negócio: 

Empresas que contém a ferramenta DocuWare como um GED  

 

O que é Scan to DocuWare 
Este aplicativo captura uma imagem de um documento em papel e insere a imagem com 

índices opcionais n software de gerenciamento de DocuWare. 

 

Exemplos de uso: 

• Departamento de RH 

• Departamento Financeiro / Contabilidade 

• Compras 

• Faturamento (Notas Fiscais)  

• Treinamento  

 

  

Scan to DocuWare 

562,25 U$$ 

p/ MFP 



Necessidade de Negócio: 

Empresas que queiram ter um controle local de impressões e cópias  

 

O que é Device Quotas : 

As Cotas de dispositivos Lexmark permitem que o Administrador configure cotas de nível de 

usuário para impressão, digitalização, cópia e envio de fax nesta impressora. 

 

 

  

Cotas do Dispositivo 

111,55 U$$ 

p/ MFP 



 

  

Tabela de Preços  

Observação  

O valor de  manutenção e suporte são cobradas somente das soluções que tem Part Number (SMSA) 20% por ano.  

A solução Print Release BR exige servidor para a instalação do LDD. 

Para a solicitação das licenças deverá ser preenchido o formulário de licenciamento, o download do formulário pode ser feito através do link:  

https://lexmarksolucoes.wikispaces.com.  

Uma vez preenchido o formulário, deverá ser enviado para o email : licencas@lexmark.com  

Os valores das licenças são baseadas na Planilha de Preços Lexmark de Agosto de 2012 

Qualquer dúvida, entre em contato com um representante Lexmark.  

 

 

Solução  P/N  Valor Licença (U$$)  
Valor Suporte/ Manutenção (por 

ano) Downlond  

Scan to Network Premiun  82S0082 449,58   https://vsc.lexmark.com 

Grupos de Documentos  82S0276 786,48   https://lexmarksolucoes.wikispaces.com/ 

View Track Basic  82S0292 111,55 20% a.a  https://lexmarksolucoes.wikispaces.com/ 

SMSA ViewTrac Basic 82S0293       

Solution Composer Agent  82S0291 505,92 20% a.a https://vsc.lexmark.com 

SMSA Solution Composer 82S0198       

Scan to SharePoint  82S0085 449,58   https://vsc.lexmark.com 

Scan to DocuWare  82S0084 562,25   https://vsc.lexmark.com 

Device Quotas  82S0139 111,55   https://vsc.lexmark.com 

Print Release  P/N Valor Licença (U$$) Quantidade minima de licenças    

Lexmark Document Distributor Desktop 82S0092 562,25 2 https://lexmarksolucoes.wikispaces.com/ 

SMSA Lexmark Document Distributor 82S0297 20%     

PrintReleaseBR 82S0294 115,55 1 https://lexmarksolucoes.wikispaces.com/ 

SMSA PrintReleaseBR 82S0295 20%     
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