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KONTROLA NAD PRACĄ URZĄDZEŃ
DRUKUJĄCYCH ORAZ KOSZTAMI
DRUKU
Aby zmieścić się w budżecie i utrzymać koszty drukowania w ryzach, złożone środowiska korporacyjne zwykle
wymagają kompleksowych analiz wszystkich operacji drukowania oraz kosztów druku. Poza tym, organizacje
oświatowe i użyteczności publicznej, jak również wszystkie przedsiębiorstwa realizujące projekty, zmuszone są
zazwyczaj do przypisywania kosztów druku do poszczególnych użytkowników. We wszystkich tych przypadkach,
oprogramowanie YSoft SafeQ do zarządzania drukowaniem daje tym organizacjom do ręki narzędzia pozwalające im
ograniczyć koszty druku, kopiowania i skanowania oraz osiągnąć przejrzystość kosztów i ich prawidłową alokację.
YSoft SafeQ centralizuje całe środowisko wydruku,
podłączając drukarki wielofunkcyjne (MFP) oraz inne
drukarki sieciowe do katalogu korporacyjnego. Rejestruje
i rozlicza wszystkie operacje wydruku, kopiowania
i skanowania, w tym również te obejmujące dokumenty
wydrukowane na małych, lokalnych drukarkach biurowych.
Jednocześnie, aplikacja zapewnia administratorowi szeroki
zakres dodatkowych informacji, takich jak nazwa zadania,
podgląd pierwszej strony, data, liczba stron i stopień
pokrycia tonerem.
W środowiskach, których działalność oparta jest na
projektach, takich jak np. kancelarie prawne, do każdego
projektu można przydzielić kod rozliczeniowy, w celu
przyporządkowania wszystkich operacji drukowania do
danego projektu (obsługiwane są nawet wielopoziomowe
struktury projektowe). Ułatwia to rozliczenie kosztów
druku z budżetu projektu lub przypisanie ich do klienta.
W środowiskach oświatowych, w którym wszystkie koszty
drukowania i kopiowania są przypisywane i rozliczane

do ich inicjatorów, można zdefiniować - na poziomie
użytkownika - różne tabele cenowe i budżety. Administrator
może również skonfigurować indywidualne prawa dostępu
dla każdego użytkownika, grupy użytkowników i projektu.
Obszerny wybór szczegółowych analiz i przedstawionych
w formie graficznej statystyk, a także raporty zarządcze
sprawiają, że YSoft SafeQ jest idealny dla celów
sprawozdawczych i oferuje szybki i kompleksowy pogląd
sytuacji bieżącej. Ponadto, użytkownicy YSoft SafeQ oraz
administratorzy mogą tworzyć własne spersonalizowane
raporty w mgnieniu oka.
Jako wartościowe narzędzie do kompleksowego
zarządzania użytkownikami i kosztami, YSoft SafeQ oferuje
centralne zarządzanie użytkownikami i ich rolami, ułatwia
przyporządkowanie kosztów i ich rozliczanie, obejmuje
funkcje związane z zarządzaniem budżetem i kwotami,
a także obsługuje szczegółową sprawozdawczość
dotyczącą wielkości druku i jego kosztów.

GŁÓWNE FUNKCJE
Centralne zarządzanie użytkownikami
i ich rolami
- Scentralizowane zarządzanie użytkownikami:
Aplikacja umożliwia dogodne, centralne zarządzanie
prawami dostępu użytkowników do urządzeń
wielofunkcyjnych w zakresie kopiowania, drukowania,
skanowania i faksowania.
- Szablony uprawnień: Użytkownicy mogą wybierać
spośród różnych poziomów dostępu do urządzeń
oraz funkcji urządzeń. Można łatwo stworzyć szablony
uprawnień do zarządzania poziomami dostępu.
- Scentralizowane zarządzanie procesem
uwierzytelniania: Administrator może centralnie
określić, która z metod weryfikacji tożsamości
użytkownika będzie aktywna. Rodzaje uwierzytelnień
na urządzeniach obejmują uwierzytelnienie przy użyciu
karty, poświadczeń użytkownika oraz kodu PIN.

Przypisanie i rozliczenie kosztów
- Monitorowanie i rozrachunek kosztów druku:
Wszystkie operacje drukowania w sieci można
monitorować w czasie rzeczywistym, co ułatwia
tworzenie kompleksowej historii wydruku. Rozrachunek
operacji kopiowania, skanowania i faksowania możliwy
jest za pośrednictwem wbudowanego terminala YSoft
SafeQ lub za pomocą terminali zewnętrznych.
- Automatyczny monitoring: Istnieje możliwość
automatycznego śledzenia wszystkich operacji
kopiowania, drukowania i faksowania zarówno dla
pojedynczych użytkowników, grup użytkowników,
centrów kosztowych jak i całych projektów.
- Monitorowanie urządzeń firm trzecich: Umożliwiając
objęcie swoim zasięgiem całej infrastruktury druku
korporacyjnego, monitoring zadań drukowania dostępny
jest także dla drukarek firm innych niż Konica Minolta.
- Indywidualna kalkulacja cen: Do poszczególnych
urządzeń, centrów kosztowych oraz użytkowników
można przypisać różne tabele cenowe. Pozwala to
dokładnie obliczać koszty drukowania w ramach
heterogenicznej infrastruktury druku.
- Elastyczna alokacja kosztów: Użytkowników można
przypisać do określonego centrum kosztowego lub też
mogą oni takie centrum kosztowe lub projekt wybrać
sami przed rozpoczęciem drukowania.
- Monitorowanie drukarek lokalnych: Istnieje również
możliwość monitorowania pracy urządzeń drukujących,
które nie są podłączone bezpośrednio do YSoft SafeQ,
co umożliwia rozliczenie wydruków realizowanych
bezpośrednio na tych urządzeniach.

Zarządzanie budżetem i kwotami
- Łatwe przydzielenie budżetu: W celu ograniczenia
liczby wydruków realizowanych przez konkretnego
użytkownika, do każdego użytkownika można przydzielić
indywidualny budżet, co ułatwi kontrolę kosztów
drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania.
- Okresowe resetowanie budżetu: Budżety
przydzielone do poszczególnych użytkowników lub grup
użytkowników można resetować lub automatycznie
uzupełniać w określonych odstępach czasu. Możliwe
jest również ręczne resetowanie i zmiana budżetów
lub kwot, na przykład w celu pozostawienia rezerwy na
nadzwyczajne zadania drukowania.
- System płatniczy Ysoft: Użytkownicy mają do
dyspozycji kilka wygodnych opcji doładowania swojego
konta:
- Doładowanie w kasie: Użytkownicy wpłacają
w kasie określoną sumę, na którą następnie ich konto
użytkownika zostaje doładowane przy użyciu aplikacji
YSoft SafeQ Cash Desk Management.
- Doładowanie samodzielne: Użytkownicy
samodzielnie doładowują swoje konto, wpłacając
określoną kwotę do automatu YSoft SafeQ Payment
Machine.
- Doładowanie przy użyciu karty kredytowej: Poprzez
bramkę PayPal.

Szczegółowa sprawozdawczość dotycząca
pracy i kosztów
- Raporty WWW: W prosty sposób można generować
raporty WWW oraz szczegółowe analizy, obejmujące
wszystkie operacje poszczególnych użytkowników
lub grup użytkowników, oraz umożliwiające
użytkownikom śledzenie kosztów w okresach dziennych,
tygodniowych, miesięcznych lub w dłuższym okresie.
- Raporty zarządcze: Raporty te mogą być generowane
automatycznie lub na żądanie, i zapewniają
kierownictwu kompleksowy przegląd całego środowiska
druku - w sposób uporządkowany i łatwy do
zrozumienia.
- Eksport wyników raportu: W celu wygodnego
ich udostępnienia, raporty, raporty WWW i raporty
zarządcze można eksportować w różnych formatach
(raporty WWW: CSV, XML, HTML, PDF, XLS, XLSX; and
raporty zarządcze: HTML, DOCX, PDF)
- Zautomatyzowane raportowanie: Funkcja
harmonogramowania ułatwia automatyczne
generowanie raportów w regularnych odstępach czasu
(miesięcznie, kwartalnie lub rocznie).
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