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SKUPIENIE SIĘ NA
INTELIGENTNYCH
SPOSOBACH PRACY
Firmy poszukują dziś inteligentnych sposobów pracy przy wdrażaniu rozwiązań biurowych. Obniżenie kosztów,
poprawa wydajności i zwiększenie bezpieczeństwa treści to ważne kwestie – niezależnie od tego, na jakim etapie
optymalizowania, zarządzania drukiem i cyfryzacji znajduje się organizacja. Inteligentniejszy styl pracy przekłada
się również na prostsze podejście do wdrażania rozwiązań. YSoft rozumie te potrzeby i wprowadza najbardziej
wszechstronną i elastyczną platformę dla każdej wielkości firm.
Platforma YSoft SafeQ jest rozwiązaniem do zarządzania drukiem i przechwytywania dokumentów opracowanym z myślą
o zaspokojeniu rosnących potrzeb organizacji, które chcą efektywnie zarządzać usługami poligraficznymi i redukować ich koszty,
tworzyć bardziej wydajne procesy cyfrowego obiegu dokumentów oraz zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów. YSoft SafeQ
to niezwykle skalowalne i bogate w funkcje rozwiązanie do zarządzania drukiem, które zwiększa wydajność i elastyczność w biurze.
Dzięki swojej modułowej budowie ten pakiet oprogramowania może być precyzyjnie skonfigurowany do potrzeb użytkowników.
Ponadto można zakupić i zastosować różne moduły YSoft SafeQ, indywidualnie lub w połączeniu, kiedy są wymagane.
YSoft SafeQ Enterprise Suite jest odpowiedni dla organizacji
z następującymi wymaganiami:
– Firma chce zredukować koszty druku i inne związane z tym
koszty. Jednak wszyscy pracownicy powinni mieć możliwość
drukowania i kopiowania w dowolnym momencie, nawet
jeśli drukarka ulegnie awarii.
– Firma musi wiedzieć, kto, co, kiedy, ile i gdzie drukował, aby
dopilnować, aby drukowane były tylko dokumenty związane
z pracą, a wszystkie koszty druku były przypisane do osób
drukujących.
– Firma musi zabezpieczyć całe środowisko druku, eliminując
nieupoważniony dostęp do poufnych dokumentów i ważnych
informacji firmowych.

– Firma chce połączyć wszystkie biura i oddziały firmy,
ułatwiając udostępnianie dokumentów.
– Firma zamierza uprościć skanowanie i obieg dokumentów
w całej firmie.
– Firma musi przyspieszyć cyfryzację procesów i procedur
roboczych.
– Firma chce poprawić ogólną wydajność poprzez
zwiększenie automatyzacji przepływu pracy.
Krótko mówiąc, firma oczekuje sprawnego zarządzania
i ochrony całej infrastruktury druku w firmie – to jest
dokładnie to, co YSoft SafeQ może zrobić!
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YSoft SafeQ ENTERPRISE SUITE
Modułowa budowa YSoft SafeQ Enterprise Suite czyni
go bardzo wygodnym rozwiązaniem do zarządzania
drukiem i przechwytywania dokumentów, które oferuje
elastyczność i rozbudowane funkcjonalności.
Po zainstalowaniu YSoft SafeQ na serwerze firmy można
śledzić każde zadanie drukowania wykonane w sieci.
Ponadto, YSoft SafeQ umożliwia zarządzanie nie tylko
urządzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami sieciowymi
– jego możliwości monitorowania i rozliczania mogą
również obejmować drukarki lokalne, zapewniając pełną
kontrolę i przejrzystość. Dzięki rozwiązaniu wiemy, co jest
drukowane, kiedy, przez kogo i na jakim urządzeniu.
Pakiet YSoft SafeQ Enterprise Suite jest dostępny za pomocą
intuicyjnego, opartego na przeglądarce internetowej
interfejsu administratora, który można dostosować
do własnych potrzeb. Jest łatwy do opanowania i umożliwia
proste administrowanie firmowym systemem zarządzania
drukiem. Druk jest zabezpieczony. Wydruki nie leżą już bez
nadzoru na tacach wyjściowych, gdzie mogą dostać się
w niepowołane ręce.
Pakiet YSoft SafeQ Enterprise Suite składa się z ośmiu
oddzielnych modułów, które razem zapewniają
maksymalną elastyczność i skalowalność:
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– YSoft SafeQ Authentication służy do wygodnego
uwierzytelniania użytkowników na urządzeniu
wyjściowym za pomocą nazwy użytkownika i hasła,
kodu PIN lub karty identyfikacyjnej, dzięki czemu
drukowanie jest odpowiednio zabezpieczone.
– YSoft SafeQ Print Roaming umożliwia użytkownikom
przesyłanie zadań drukowania do dowolnej drukarki
w dowolnym miejscu w sieci i udostępnianie
wydruków wszędzie tam, gdzie są potrzebne.
– YSoft SafeQ Reporting zarządza śledzeniem
i rozliczaniem wszystkich zadań drukowania,
umożliwiając organizacjom śledzenie tego
„kto/co/gdzie/kiedy” w całym środowisku druku.
– YSoft SafeQ Rule-based Engine umożliwia
administratorowi określenie indywidualnych
warunków drukowania dla różnych użytkowników,
np. ograniczenie dostępu do druku kolorowego lub
obowiązkowe drukowanie dwustronne.
– YSoft SafeQ Credit and Billing jest niezbędnym
modułem dla instytucji edukacyjnych i środowiskach
realizujących projekty, w których koszty druku,
skanowania i kopiowania muszą być przypisane
do użytkowników.
– YSoft SafeQ Core Workflows oferuje funkcje
zarządzania skanowaniem, w tym folder Scan-to-Home,
Scan-to-Email, One-Click-Scan. Jeśli standardowe
funkcje nie są wystarczające, użytkownicy mogą tworzyć
własne, dostosowane skrypty dla zadań skanowania.
– YSoft SafeQ Mobile Print umożliwia użytkownikom
wysyłanie zadań drukowania z urządzeń przenośnych
za pomocą poczty elektronicznej lub strony
internetowej, zwiększając ich mobilność
i umożliwiając im drukowanie z każdego miejsca.
– YSoft SafeQ Advanced Workflows oferuje wiele
zaawansowanych funkcji, w tym nowoczesne
funkcje OCR, czyszczenie obrazu, usuwanie
pustych stron, podkreślanie tekstu, przeszukiwalny
PDF, Microsoft Word i Microsoft Excel.

Ponadto, YSoft SafeQ oferuje wtyczki dla oprogramowania
stron trzecich na miejscu i w chmurze, takich jak
Box for Business, Google Drive i Microsoft OneDrive,
zwiększając tym samym funkcjonalność urządzeń.
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UWIERZYTELNIANIE:
ZAPOBIEGANIE DOSTĘPU OSOBOM
NIEUPOWAŻNIONYM
Ochrona dokumentów, jak również wewnętrznych danych i informacji w firmie jest prawdziwym wyzwaniem dla wielu
przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych rozwiązań jest blokowanie urządzeń wyjściowych przed nieupoważnionym
dostępem i zobowiązanie wszystkich użytkowników do uwierzytelnienia w urządzeniu wielofunkcyjnym za pomocą kodu PIN,
karty identyfikacyjnej lub nazwy użytkownika i hasła, zanim będą mogli wydrukować, skopiować lub zeskanować dokumenty.

Twoje wymagania:
– Potrzebujesz pełnej kontroli nad tym, kto drukuje
lub skanuje w Twojej firmie.
– Chcesz, aby nikt nie miał swobodnego dostępu
do wydrukowanych danych na tacach wyjściowych drukarki.
– Należy uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom
skanowanie i przesyłanie dokumentów poza firmę.

Nasze rozwiązanie: YSoft SafeQ Authentication
Dzięki modułowi uwierzytelniania organizacje mogą zwiększyć
poziom zabezpieczeń wydruków. Dostęp do urządzeń jest
blokowany, dopóki użytkownik nie uwierzytelni się. Może
to zrobić za pomocą wbudowanego w urządzenie terminala
lub za pośrednictwem zewnętrznego terminala dołączonego
do urządzenia. Użytkownicy mogą uwierzytelnić się za pomocą
karty identyfikacyjnej, korzystając z funkcji uwierzytelniania
przy pierwszym użyciu YSoft SafeQ.

Korzyści:
– Ważne dane firmy są zabezpieczone i chronione przed
dostaniem się w niepowołane ręce.
– Dostęp mają jedynie osoby upoważnione, co pozwala
ograniczyć ewentualne naruszenia bezpieczeństwa.
– W każdej chwili można dokładnie sprawdzić, kto i co drukuje.
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PRINT ROAMING:
DRUKOWANIE W DOWOLNYM
MIEJSCU I CZASIE
Wielooddziałowe firmy muszą być elastyczne we wszystkich swoich działaniach. Moduł druku podążającego służy
do produkcji i zarządzania dokumentami i umożliwia użytkownikom przesyłanie zadań drukowania w dowolnym
oddziale firmy, a następnie przetwarzanie i drukowanie w innym biurze.

Twoje wymagania:
– Chcesz mieć możliwość druku w każdym budynku
lub lokalizacji.
– Twoi pracownicy powinni mieć możliwość przesyłania
zadań drukowania i drukowania dokumentów
w dowolnym miejscu i czasie.
– Funkcjonalność ma zwiększyć wydajność firmowej sieci
druku i umożliwić pracownikom pracę niezależnie
od tego, gdzie pracują.

Nasze rozwiązanie: YSoft SafeQ Print Roaming*
YSoft SafeQ Print Roaming umożliwia użytkownikom
wysyłanie zadań drukowania w jednym miejscu i produkcję
dokumentów w dowolnym miejscu i czasie w całej organizacji.
Niezależnie od tego, czy jest to tylko inne biuro, inny budynek,

czy inny kontynent – użytkownicy mogą drukować zadania
wszędzie. YSoft SafeQ posiada tę funkcję dzięki wyjątkowej
technologii, która wymaga niewielkiej przepustowości sieci,
aby przesyłać dane szybko i skutecznie. YSoft SafeQ
z modułem Print Roaming opartym na kliencie może
zmniejszyć liczbę serwerów druku dzięki wykorzystaniu
potencjału stacji roboczych.

Korzyści:
– Wygodne i szybkie pobieranie zadań drukowania na drukarki
w dowolnym miejscu.
– Łatwe i natychmiastowe ponowne drukowanie dzięki
oznaczaniu często używanych dokumentów jako ulubione.
– Łatwiejsza współpraca przy współdzieleniu kolejek druku
w zespole lub dziale.
* Wymagany moduł Ysoft SafeQ Authorisation
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RAPORTOWANIE:
KONTROLA KOSZTÓW DZIĘKI
MONITOROWANIU ZADAŃ
Monitorowanie wykorzystania druku i skanowania przez pracowników oraz ogólnej wydajności druku w organizacji
stanowi podstawę do długoterminowej redukcji kosztów.

Twoje wymagania:
– Musisz kontrolować koszty druku, aby nie przekroczyć
przyznanego budżetu.
– Chcesz wiedzieć, które działy, usługi i użytkownicy
odpowiadają za koszty związane ze środowiskiem druku.
– Musisz regularnie i automatycznie generować raporty,
które obejmują wszystkie oddziały i filie.
– Musisz przygotować obszerne, ale łatwe do zrozumienia
raporty dla kierownictwa.

Nasze rozwiązanie: YSoft SafeQ Reporting
Kontroluj koszty druku za pomocą modułu YSoft SafeQ
Reporting: jest to narzędzie do raportowania, które może
śledzić wszystkie działania związane z drukowaniem
i przechwytywaniem dokumentów w całej organizacji oraz
przedstawić o nich szczegółowe raporty w formie tabel
i wykresów. YSoft SafeQ monitoruje wszystkie operacje
drukowania, kopiowania, faksowania i skanowania, a także
zachowuje szczegółowe informacje dotyczące każdego
zadania, takie jak nazwa zadania i data druku, podgląd
pierwszej strony i liczba stron. Na podstawie tych informacji
za pomocą kilku kliknięć można tworzyć rozbudowane
raporty orazraporty dla kierownictwa.

Dają przydatny i kompleksowy przegląd całego środowiska
druku - centrów kosztów, urządzeń i użytkowników – i pozwalają
ustalić co generuje koszty. Inną użyteczną funkcją YSoft SafeQ
są tzw. zielone raporty pokazujące pozytywne efekty
oszczędzania na wydrukach w postaci zmniejszonego zużycia
drewna, wody i mniejszej emisji dwutlenku węgla. Raporty mogą
być roczne, kwartalne lub miesięczne i mogą zawierać logo firmy.
Można je łatwo eksportować do różnych formatów plików,
takich jak PDF, HTML lub DOC.

Korzyści:
– Zwiększenie ogólnej wydajności drukowania dzięki
szczegółowym raportom wskazującym, gdzie generowane
są koszty druku.
– Możesz uzyskać informacje o proporcji między drukiem
a skanowaniem.
– Oszczędność czasu administratora dzięki automatycznemu
ustawianiu raportów i wysyłaniu ich pocztą elektroniczną
do określonych użytkowników.
– Natychmiastowe generowanie szczegółowych raportów
dla kadry zarządzającej wyższego szczebla.
– Łatwe tworzenie zielonych raportów, np. dla CSR i podobnej
dokumentacji, pokazujących ilość zasobów naturalnych
zaoszczędzonych dzięki zastosowaniu YSoft SafeQ.
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DRUKOWANIE OPARTE NA REGUŁACH:
OSZCZĘDZAJ ŚRODKI I ZACHOWAJ
KONTROLĘ
Druk oparty na regułach jest niezbędny dla firm, które chcą efektywnie zarządzać infrastrukturą druku w celu
znacznego obniżenia ogólnych kosztów druku.

Twoje wymagania:
– Chcesz skonfigurować i kontrolować reguły, które
optymalizują obieg dokumentów do druku.
– Musisz zredukować koszty druku poprzez kontrolowanie
tego, co i w jaki sposób użytkownicy drukują.
– Chcesz zaoszczędzić na drukowaniu w kolorze.
– Nie chcesz, aby każdy e-mail był drukowany lub chcesz
drukować tylko czarno-białe e-maile.

Nasze rozwiązanie:
YSoft SafeQ Rule-based Engine
Moduł YSoft SafeQ Rule-based Engine umożliwia firmom
szybkie, niezawodne i efektywne obniżenie kosztów druku.
Daje on szeroki wybór różnych ról dla użytkowników, które
mogą być przypisane do pojedynczych użytkowników
lub grup. YSoft SafeQ następnie stosuje odpowiednie reguły
do wszystkich przychodzących zadań drukowania od tego

konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników; zadania
będą drukowane lub przetwarzane wyłącznie jeśli są zgodne
z danymi regułami. Każdy dokument, który nie odpowiada
zdefiniowanym warunkom, jest odrzucany, a użytkownik
otrzymuje odpowiedni komunikat. Ta funkcja sprawia,
że SafeQ Rule-based Engine to doskonałe narzędzie
do kontroli kosztów druku i obiegu dokumentów.

Korzyści:
– Skuteczna redukcja ogólnych kosztów druku poprzez
zastosowanie określonych reguł druku, takich jak
ograniczenie do druku czarno-białego itp.
– Rygorystyczne przydzielanie zadań drukowania
do odpowiednich urządzeń, np. dużych zadań drukowania
do drukarek wysokonakładowych, umożliwia odpowiednie
wykorzystanie całej floty drukarek.
– Oznaczanie poufnych dokumentów za pomocą
automatycznych nadruków.
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ROZLICZANIE:
ŁATWE POBIERANIE OPŁAT
ZA POMOCĄ PAY-PER-PRINT
Instytucje w sektorze edukacji, takie jak uniwersytety, biblioteki publiczne i podobne organizacje, mogą oferować
usługi drukowania, kopiowania i skanowania, ale oczywiście muszą pobierać opłaty od użytkowników tych usług.

Twoje wymagania:
– Musisz uniemożliwić użytkownikom drukowanie,
kopiowanie lub skanowanie bez ponoszenia kosztów.
– Musisz przypisać indywidualne cenniki do różnych
grup użytkowników.
– Chcesz zaoferować użytkownikom możliwość
doładowania kont online (np. PayPal) lub płacąc
gotówką przy terminalu.

Nasze rozwiązanie:
YSoft SafeQ Credit and Billing
Moduł YSoft SafeQ Credit and Billing oferuje użytkownikom
wygodny sposób doładowania ich istniejących kont,
z których korzystają już przy zakupie innych usług i towarów
w Twojej organizacji, takich jak posiłek czy kawa w stołówce
uniwersyteckiej. Użytkownicy mogą korzystać z szeregu
zarządzanych usług drukowania, w tym wygodnej usługi

pay-per-print oraz bezpiecznego drukowania zadań
na dowolnej drukarce w sieci.
Moduł udostępnia różne opcje doładowania kont:
– Wpłata gotówką: Użytkownicy podchodzą do kasy
i płacą operatorowi, który zasila konto użytkownika
odpowiednią kwotą.
– Samodzielne doładowanie konta: Użytkownik płaci
banknotami i monetami w terminalu płatniczym YSoft.
– Doładowanie online: Użytkownicy mogą doładowywać
swoje konta poprzez PayPal lub innych dostawców
usług płatniczych.

The benefits:
– Redukcja nakładów na administrację w połączeniu z większą
elastycznością: łatwe przydzielanie indywidualnych cen
różnym użytkownikom, centrom kosztów i/lub urządzeniom
końcowym.
– Oszczędność czasu i większa wygoda dla użytkowników
dzięki elastycznemu doładowywaniu kont, nawet online,
w dowolnym miejscu i czasie.
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DRUK MOBILNY:
ELASTYCZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
DLA MOBILNYCH PRACOWNIKÓW
Dzisiejsze elastyczne i innowacyjne środowisko pracy nie ogranicza się już tylko do stacji roboczych w biurze.
Pracownicy biurowi coraz częściej wykorzystują swoje urządzenia przenośne także w pracy.

Twoje wymagania:
– Chcesz zwiększyć elastyczność swoich pracowników,
zwłaszcza tych pracujących w dziale sprzedaży, którzy
często podróżują i muszą drukować w dowolnym
– oddziale firmy.
Ty i Twoi pracownicy muszą mieć możliwość drukowania
w różnych miejscach w krótkim czasie, na przykład
dokumentacji tuż przed rozpoczęciem ważnych spotkań.

Nasze rozwiązanie: YSoft SafeQ Mobile Print
YSoft SafeQ Mobile Print zapewnia typowe korzyści
nowoczesnego i mobilnego stylu pracy: Rozpocznij drukowanie
z dowolnego miejsca w dowolnym czasie i odbierz dokumenty
z wybranej drukarki. Dzięki wbudowanemu konwerterowi
dokumentów, MS Office lub LibreOffice nie są już wymagane,
co daje dodatkowe oszczędności. YSoft SafeQ Mobile Print
może zapewnić maksymalną elastyczność i wydajność oraz
umożliwia użytkownikom drukowanie nie tylko
na stacjach roboczych.

Korzyści:
– Dzięki opcji wysyłania zadań drukowania z dowolnego
miejsca w dowolnym czasie użytkownicy mogą pracować
z dowolnego miejsca.
– Większa mobilność i elastyczność wynikająca
z uniezależnienia się od miejsca pracy zwiększa ogólną
wydajność i produktywność użytkowników.
– Wygodę i prostotę obsługi osiągnięto dzięki przesyłaniu
dokumentów pocztą elektroniczną, przesyłaniu zadań
drukowania przez Internet oraz przesyłaniu dokumentów
z urządzeń z systemem iOS za pomocą natywnej funkcji
drukowania w urządzeniach z systemami iOS i OS X.
– Dzięki temu, że na urządzeniach klienckich nie jest
wymagana żadna aplikacja, funkcja pozwala oszczędzić
czas i jest bardzo wydajna.
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YSOFT SAFEQ MANAGED WORKFLOWS:
PRZEPŁYWY PRACY SKANOWANIA
WSPIERAJĄCE CYFRYZACJĘ
Oprócz drukowania i kopiowania dokumentów, cyfrowe obiegi dokumentów są kolejnym ważnym aspektem
kompleksowego zarządzania dokumentami. W dzisiejszych czasach takie możliwości są niezbędne w większości
środowisk, aby zwiększyć cyfrowy przepływ pracy, który umożliwia bardziej wydajną i inteligentną pracę.

Twoje wymagania:
– Chcesz zautomatyzować swoje procesy poprzez
przechwytywanie przepływu dokumentów.
– Potrzebujesz wydajnej i wszechstronnej funkcji
skanowania, która ułatwi dystrybucję i udostępnianie
dokumentów w całej organizacji.
– Chcesz uprościć skanowanie dla użytkowników
i administratorów.

Nasze rozwiązanie: YSoft SafeQ Managed
Workflows*
YSoft SafeQ nie tylko pozwala zarządzać i śledzić wszystkie
operacje drukowania, ale także rozszerza tę funkcjonalność
na wszystkie operacje skanowania. Osiągnięto to dzięki
połączeniu podstawowych modułów z YSoft SafeQ Print
Management Suite z odpowiednimi modułami przepływu pracy
YSoft SafeQ Workflow Suite. Zapewnia to zaawansowane
funkcje skanowania, w tym nowoczesne rozpoznawanie
tekstu OCR, czyszczenie obrazu, odczytywanie kodów
kreskowych, przeglądanie folderów, rosnącą bibliotekę
opcjonalnych wtyczek do aplikacji innych firm, takich jak
OneDrive, Google Drive lub Box, które umożliwiają wygodne
przechowywanie przechwyconych dokumentów. Ponadto,
poszczególne przepływy pracy skanowania mogą być
tworzone w oparciu o określone urządzenia, lokalizacje,
użytkowników, role i działy.

W przypadku, gdy funkcja ta nadal nie spełnia Twoich
specyficznych wymagań, dostępna jest również funkcja
Scan-to-Script, dzięki której pewne przepływy pracy można
zautomatyzować.
– Core workflows* – Ten moduł jest standardowy w pakiecie
YSoft SafeQ Print Management Suite i umożliwia wykonywanie
podstawowych zadań przechwytywania, takich jak skanowanie
do poczty elektronicznej, skanowanie do folderu domowego,
skanowanie przez jedno kliknięcie. Funkcja Scan-to-Script
umożliwia również tworzenie niestandardowych przepływów
pracy skanowania.
– Advanced workflows* – Moduł ten oferuje zaawansowane
funkcje przechwytywania, takie jak nowoczesne OCR,
przeszukiwalny PDF, MS Word i MS Excel, usuwanie pustych
stron, czyszczenie obrazu, dodawanie stron, a także
wyjątkową funkcję, która umożliwia użytkownikom
zaznaczanie kolorem tekstu w oryginalnym dokumencie.
W zależności od koloru użytego do zaznaczania, tekst jest
używany jako nazwa pliku, metadane dokumentu lub
po prostu redagowany z kopii cyfrowej.
YSoft SafeQ's Managed Workflows upraszcza skanowanie zarówno
dla administratorów, jak i użytkowników. Dla administratorów YSoft
SafeQ oferuje predefiniowane szablony, które ułatwiają tworzenie
przepływów pracy dla użytkowników lub grup. Dla użytkowników
YSoft SafeQ proste menu ułatwia wybór skanowania, eliminując
pomyłki i zapewniając, że dokumenty są przechwytywane prawidłowo i dystrybuowane do zatwierdzonych miejsc przeznaczenia.

Korzyści:
– Uproszczenie codziennych zadań w biurze zwiększa wydajność
dzięki wstępnie zdefiniowanym szablonom przepływu pracy
i konfigurowalnym procedurom skanowania.
– Większa wydajność i wygoda dla użytkowników dzięki
intuicyjnemu menu, które ułatwia wybór przepływu pracy
i zapewnia, że dokumenty są przechwytywane i przesyłane
do określonych miejsc docelowych.
– Łatwe udostępnianie dokumentów poprzez skanowanie do
SharePoint i Dropbox lub do popularnych systemów przechowywania i wyszukiwania dokumentów na miejscu lub w chmurze,
takich jak Box for Business, Google Drive, Microsoft OneDrive.
* Wymagany moduł Ysoft SafeQ Authorisation
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PRZEPŁYW PRACY
WARSZAWA

Zarządzanie centralne

Karta ID

Mobile Print

Urządzenie
sieciowe

Skanowanie,
drukowanie
lub kopiowanie

GDAŃSK
Print
roaming
w różnych
lokalizacjach

E-Mail

Nazwa
Urządzenie
użytkownika/hasło sieciowe

Skanowanie,
drukowanie
lub kopiowanie

POZNAŃ
Przesyłanie
przez Internet

Rozliczanie
(Credit and
billing)
Serwer YSoft SafeQ
Kod PIN

Stacja robocza/
Laptop
Print roaming oparty na kliencie

Urządzenie
sieciowe

Skanowanie,
drukowanie
lub kopiowanie
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– Przechwytywanie i zarządzanie dokumentami
Moduły Workflow Suite zarządzają przechwytywaniem, przetwarzaniem i dystrybucją treści
z dowolnego urządzenia wielofunkcyjnego
do uprawnionych miejsc docelowych
na podstawie polityki druku w firmie.
– Zarządzanie produkcją
Centralne zarządzanie kolejkami druku i ich
właściwościami w celu ułatwienia równoważenia
obciążeń druku i bezpośredniego wydruku
w oparciu o politykę druku firmy.
– Zarządzanie użytkownikami i kosztami
Większą przejrzystość kosztów druku można
łatwo osiągnąć poprzez centralne zarządzanie
i kontrolę budżetów grup roboczych i centrów
kosztowych.

Portfel aplikacji firmy Konica Minolta
zawiera dwanaście kategorii.
Aby dowiedzieć się więcej na temat
dodatkowych kategorii i pełnej gamy
aplikacji, prosimy zeskanować kod QR.

– Bezpieczeństwo
Proste zdefiniowanie jasnych reguł dostępu
dla użytkowników i centralne śledzenie
ich działań pomaga zmniejszyć ryzyko
niekontrolowanego dostępu do urządzeń
firmy i poufnych danych.
www.konicaminolta.eu/en/
business-solutions/products/
applications.html

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
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