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Увеличава продуктивността 

 
Гарантира непрекъсната 
работа: 

                                                                          

Наблюдавате текущото 

състояние на вашите принтери, 

за да сте сигурни, че всички 

производствени линии работят 

                                      

Получавате сигнали за 

проблеми с принтерите или 

спиране на линията 

                                        

Предприемате бързи действия за 

отстраняване на потенциални 

проблеми 

 

 
 

Техническа подкрепа: 
 

                                                

Нашият технически екип може 

да осъществи отдалечена 

диагностика за точно и бързо 

отстраняване на проблем  

 

 
 

                                                                                                          
Наблюдавате производствената 
линия:                    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Linx PrinterNet Ви позволява да следите 

текущото състояние на вашите принтери Linx 

в реално време и отвсякъде. 

                                                 
Сравнявате производителността  

със заложените обеми и крайни 

срокове 

От вашия телефон, компютър или 
таблет 

- Проверявате дали се 

отпечатва правилния 

надпис 

- Настройвате и 

управлявате печатането 

- Проверявате кой прави промените 

 
 



Поддържате 
непрекъснатата работа на 
производствената линия: 

Наблюдавате и управлявате 

текущото състояние на вашите 

принтери отвсякъде без 

необходимост от физическо 

присъствие в производството 
 

Получавате сигнали за 

проблеми с принтерите или 

спиране на линията. Може да 

проследите дали операторите 

реагират бързо, за да не се 

забави производството  

Запазвате резервно копие на 

отпечатъците и настройките на 

всеки принтер за бързо 

възстановяване в случай на 

проблем 

Преглеждате хронология на 

грешките и работата на 

принтерите, за да планирате 

обичайното обслужване, без 

това да засегне производството 

 
 
 
 
 

Наблюдавате 
производството: 

УПРАВЛЯВАТЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 
ПРОЦЕС

 

Наблюдавате напредъка на 

производствения процес така че 

ако се наложат промени, могат да 

бъдат направени своевременно 

Настройвате отпечатъка от 

разстояние, за да избегнете 

грешка от операторите 

Съхранявате „златно“ копие на 

одобрени отпечатъци в облака, 

за бързо възстановяване при 

неодобрени промени 

Проверявате отвсякъде дали се 
поставя правилния отпечатък 

 

Анализирате исторически 

производствени данни, за 

да планирате и подобрите 

бъдеща дейност  

 
Следите състоянието на 
консумативите в реално време, 
което позволява бърза реакция и 
навременна поръчка на нови

 
 
 
 
 
 
 

“to monitor the efficiency of the 

line. It tells me whether we are 

on target or under target, and if 

there is a problem with the line.” 

Operations Manager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Производител на тухли и бетон от Обединеното 

кралство използва PrinterNet за отдалечен достъп до 

своя принтер Linx 8900, разположен в защитената 

зона във фабриката. Производствената линия спира, 

ако някой достъпи тази зона, така че възможността 

да се създава и променя отпечатъка от разстояние е 

перфектно. 



 

 
Безопастност за 
мрежата: 

LINX 
PRINTERNET 

 

Linx се отнася много сериозно към 

сигурността и е проектирал и 

тествал Linx PrinterNet съобразно 

най-високите стандарти 

Вашият принтер Linx може да се 

свърже единствено с облака Linx 

PrinterNet и никога няма да приема 

заявка за свързване от друго 

устройство или услуга 

Контролирате кои потребители имат 

достъп до вашите данни и кои функции 

могат да използват 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С кои Linx принтери мога 
да се свържа? 
 

 Мастиленоструйни:  

Linx 8900, 7900, 5900  

Лазери: CSL10, CSL30, CSL60 

 

Как да свържа моя принтер? 
 

Толкова лесно, както да 

свържете телефона си към Wi-Fi 

- Wi-Fi устройство към 

принтера 

- Wi-Fi сигнал в обхвата на 

принтера 

- Парола за свързване с Wi-Fi 

точка на достъп 

ИЛИ: Ethernet кабел към 

принтера 

 
 
 
 

  За информация и контакт: Бетелгиус ООД, гр. София, кв. Герман, ул. Манастирска воденица 1 
 

Телефон: 02 8090 121,  0899 99 66 80 

 
Email sales@betelgeus.com, www.betelgeus.com 
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