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ZAOSTŘENO NA
SPRÁVU A ÚČTOVÁNÍ TISKU
V JAKÉMKOLI PODNIKOVÉM
PROSTŘEDÍ
Díky své mimořádné škálovatelnosti a bohatému rozsahu funkcí vám SafeQ splní téměř jakékoli přání, pokud jde
o efektivitu a flexibilitu řešení správy kancelářského tisku. Díky kompletní modularitě lze tuto softwarovou sadu
nakonfigurovat přesně podle potřeb jejích uživatelů. Ještě lepší je, že různé moduly SafeQ je možné zakoupit
a využívat samostatně nebo v potřebné kombinaci.
Dnes je víceméně v každém podnikatelském prostředí hlavním úkolem zvýšení produktivity a efektivity při současném
snížení nákladů. SafeQ vás ve velké míře podporuje při správě celé vaší tiskové infrastruktury. SafeQ je výhodným řešením
všude tam, kde firma potřebuje centrální správu tisku a uživatelů, sledování tiskových úloh, reporting a rozličná pravidla
pro tisk různých uživatelů. Bez ohledu na to, zda je vaše kancelář samostatná a potřebuje pouze follow-me tisk nebo zda
vyžadujete komplexní správu tisku korporace s více lokalitami, kde můžete odesílat a tisknout tiskové úlohy po celém světě
– SafeQ vám umožní spravovat a účtovat tisky a související aktivity centrálně, z jediné pracovní stanice. Zvažte SafeQ Suite,
pokud máte následující požadavky:

– Odpovídáte za snížení nákladů na tisk a souvisejících
nákladů celé společnosti. Všichni zaměstnanci by však
měli být schopni tisknout a kopírovat kdykoli i v případě,
že některá tiskárna přestane fungovat.
– Musíte reportovat, kdo co vytiskl, kdy, kolik a kde, což
zajišťuje, že se tisknou pouze pracovní dokumenty a že
jsou všechny tiskové náklady přiděleny odpovídajícím
původcům.

– Chcete zabezpečit celé tiskové prostředí a eliminovat
neoprávněný přístup k důvěrným dokumentům
a kritickým firemním informacím.
– Potřebujete propojit všechny pobočky a kanceláře
společnosti a umožnit tak tisk dokumentů, kdekoliv
je potřeba.
Stručně řečeno, chcete spravovat a s nejvyšší účinností
chránit celou tiskovou infrastrukturu vaší společnosti
– což je přesně to, co SafeQ udělá za vás!
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SafeQ Suite
Modulární struktura SafeQ umožňuje velmi pohodlné
řešení správy tisku s vysokou flexibilitou a bohatým
rozsahem funkcí, takže plní prakticky všechny
požadavky uživatelů. Toto řešení, nainstalované
na firemní server, dokáže sledovat jakoukoli tiskovou
úlohu vytvořenou v síti. A SafeQ může spravovat nejen
multifunkční zařízení a síťové tiskárny; jeho sledovací
a účtovací funkce dokáží zahrnout i místní tiskárny,
takže nabízí plnou kontrolu a transparentnost toho,
co, kdy, kým a na jakém zařízení se tiskne.
SafeQ Suite lze využívat prostřednictvím jediného
webového administrativního rozhraní, které je vysoce
intuitivní a disponuje přizpůsobitelným přehledovým
panelem (dashboard). To umožňuje jednoduchou správu
podnikového systému řízení tisku bez složitého zaučování.
Všichni si mohou užívat výhod bezpečného tisku, protože
vytištěné úlohy se již nebudou bez dozoru povalovat
ve výstupních zásobnících, kde by mohly padnout
do nepovolaných rukou.
SafeQ Suite se skládá z celkem sedmi samostatných
modulů, které společně zajišťují maximální flexibilitu
a škálovatelnost:

– YSoft SafeQ Authentication poskytuje pohodlnou
autentizaci uživatele na výstupním zařízení pomocí
uživatelského jména a hesla, PINu nebo bezkontaktní
karty, což tisk spolehlivě zabezpečuje.
– YSoft SafeQ Print Roaming umožňuje uživatelům
odesílat své tiskové úlohy na jakoukoli tiskárnu na
libovolném místě v síti a vyzvednout si výtisky kdekoli,
kde je to potřeba.
– YSoft SafeQ Reporting zajišťuje sledování a účtování
všech tiskových úloh a nabízí tak schůdné řešení organizacím, které chtějí v celém svém tiskovém prostředí
sledovat „kdo/co/kde/kdy“.
– YSoft SafeQ Chargeback je zásadní modul pro
vzdělávací instituce a organizace pracující s projekty,
kde musí být náklady na tisk, skenování a kopírování
zpětně účtovány jejich původci.
– YSoft SafeQ Scan Management poskytuje rozsáhlé
funkce správy skenování, včetně skenování do schránky,
do domácí složky, skenování do e-mailu nebo jednotlačítkového skenování, a v případě, že standardní funkce
nestačí, mohou uživatelé vytvářet své vlastní, přizpůsobené skenovací skripty.
– YSoft SafeQ Rule-based Printing (RBP) umožňuje
správci definovat pro různé uživatele individuální
podmínky tisku, například omezení přístupových práv
některých uživatelů k barevnému tisku nebo povinný
oboustranný tisk.
– YSoft SafeQ Mobile Print umožňuje uživatelům odesílat
tiskové úlohy z mobilních zařízení prostřednictvím
e-mailu nebo přes webovou stránku, což zvyšuje
jejich mobilitu a zbavuje je omezení tisku jen
na své pracoviště.
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AUTENTIZACE
ZAMEZÍ NEOPRÁVNĚNÉMU
TISKU
Jednou z velkých výzev, kterým všechny podniky dříve nebo později čelí, je zabezpečení dokumentů a vnitrofiremních
dat a informací. Proto musí být výstupní zařízení spolehlivě zablokována proti neautorizovanému přístupu a uživatelé
se před tím, než mohou své dokumenty tisknout, kopírovat nebo skenovat, musí na multifunkčním zařízení autentizovat
PINem, bezkontaktní kartou nebo uživatelským jménem a heslem.

– Chcete udržet kontrolu nad tím, kdo ve vaší firmě tiskne.
– Potřebujete vyloučit možnost, že výtisky zůstanou bez
dozoru ležet ve výstupních přihrádkách tiskárny.
– Musíte neoprávněným uživatelům zabránit odnášet
naskenované dokumenty mimo vaši společnost.
Pokud nasadíte vhodnou autentizační aplikaci, stane se
přínosem pro celou firmu, ať si zvolíte metodu ověřování
pomocí PINu, bezkontaktní kartou nebo uživatelským
jménem a heslem. Takový software vám pomůže zajistit, že:
– kritické informace a citlivá firemní data jsou zabezpečena a chráněna, aby se nedostala do špatných rukou;
– nedojde k narušení bezpečnosti, protože přístup
je spolehlivě omezen pouze na oprávněné osoby;
– budete mít za všech okolností přesnou kontrolu nad tím,
kdo a kolik tiskne.

Řešení:
SafeQ Authentication
Při využití SafeQ Authentication jsou tiskové úlohy uloženy
na SafeQ serveru do té doby, než jejich původce přijde
k firemnímu výstupnímu zařízení, autentizuje se na něm
a uvolní svou úlohu k tisku. Takto nezůstanou ve výstupním
zásobníku tiskárny žádné výtisky bez dozoru, takže je
nikdo nepovolaný nemůže sebrat. Tiskové úlohy může
k tisku uvolnit a vytisknout pouze jejich majitel, a to přímo
na výstupním zařízení. Administrátor může také určit, jak
dlouho by úlohy měly být uloženy na serveru, než budou
vymazány, i pokud nebyly vytištěny.

Funkce
– Prostředí zabezpečeného tisku: spolehlivě
zabraňuje neoprávněnému použití výstupních
zařízení.
– Možnosti autentizace: výběr z praktických
možností, jako je bezkontaktní karta, PIN kód
nebo jméno a heslo.
– Centrální správa autentizace: všechna nastavení autentizace lze pohodlně řídit přes webové
rozhraní administrace.
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TISK KDEKOLI
PO CELÉM SVĚTĚ
Globální podniky musí být ve všech svých činnostech velmi flexibilní. Pokud jde o tisk a správu dokumentů, v ideálním
případě by měly mít možnost, aby tiskové úlohy odeslané z jedné pobočky bylo možné finálně zpracovat a uvolnit
k tisku v kterékoli pobočce jinde ve světě.

– Nechcete, aby vaše produkce dokumentů byla omezena
na jedinou budovu nebo lokalitu.
– Očekáváte, že vaši zaměstnanci budou moci odeslat
tiskové úlohy z jedné lokality, ale uvolnit k tisku je podle
potřeby budou moci na jiné lokalitě.
– Potřebujete tuto funkci pro zvýšení efektivity celé
své tiskové sítě a pro práci nezávisle na geografické
vzdálenosti.
Tisk na více lokalitách dává uživatelům svobodu místa
a času tisku přesně dle jejich potřeb. IT administrátor
může přitom stále pohodlně monitorovat a spravovat
celou tiskovou infrastrukturu z jediného přehledového
panelu administrace. Tyto a další související požadavky
uspokojuje tiskový roaming a zvyšuje tak flexibilitu,
produktivitu a efektivitu celé organizace – z těchto výhod
těží všichni ve firmě:
– Pohodlné a časově úsporné vyzvedávání tiskových
úloh na vámi zvolené tiskárně bez ohledu na umístění
ve firmě.
– Snadný a okamžitý opakovaný tisk díky označení často
používaných dokumentů jako oblíbených.
– Lepší spolupráce díky užitečnému sdílení tiskových front
týmem nebo oddělením.

Řešení: SafeQ Print Roaming*
SafeQ Print Roaming umožňuje uživatelům tisknout úlohy
odeslané z jednoho místa podle potřeby kdekoli
po celé organizaci. Bez ohledu na to, zda je to jen jiná
kancelář, jiná budova nebo dokonce lokalita na jiném
kontinentu – uživatelé mohou uvolnit své úlohy k tisku
kdekoliv, bez jakýchkoli zeměpisných omezení. SafeQ
tuto funkci poskytuje díky unikátní technologii s rychlým
a efektivním přenosem dat, vyžadujícím jen velmi malou
šířku pásma v síti.

* vyžaduje SafeQ Authentication

Funkce
– Flexibilní uvolnění tiskových úloh: uživatelé mohou
své úlohy tisknout na libovolné tiskárně napříč celou
organizací.
– Sdílená tisková fronta: díky ní mohou uživatelé snadno
pracovat ve skupinách a tisknout a vybírat si navzájem
tiskové úlohy.
– Dotisk oblíbených dokumentů: uživatelé si mohou
ukládat často používané dokumenty jako oblíbené
a tisknout je přímo z panelu zařízení.
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MONITOROVÁNÍ TISKU
UDRŽÍ NÁKLADY NA UZDĚ
Monitorování chování pracovníků při tisku a celkové výkonnosti tisku v organizaci je základem pro dlouhodobé
snižování nákladů.
– Potřebujete kontrolovat náklady na tisk tak, aby se
udržely v rámci přidělených rozpočtů společnosti.
– Chcete vědět, která oddělení, služby a uživatelé jsou
zodpovědní za náklady na tisk.
– Potřebujete pravidelně vytvářet reporty, ideálně bez
manuálního zásahu, které pokrývají všechny firemní
pobočky a dceřiné společnosti.
– Je třeba sestavit rozsáhlé, ale snadno pochopitelné
zprávy pro vrcholový management.
Prvním krokem k analýze skutečných nákladů tisku je
získání podrobných informací o všech tiskových činnostech
a určení, kde a proč náklady na tisk vznikají – toho se
dosáhne sledováním všech tiskových úloh. Pro tento
účel je přínosem shromažďování údajů v souhrnných
reportech, které obsahují všechna relevantní data, zatímco
automatizace jejich pravidelné a časté aktualizace zlepšuje
uživatelský komfort a poskytuje maximální transparentnost.
Mezi vaše výhody patří:
– Možnost optimalizovat celkovou efektivitu tisku
na základě podrobných reportů identifikujících,
kde tiskové náklady vznikají.
– Úspora času administrátorů díky nastavení automatické
tvorby reportů a jejich přeposílání e-mailem určeným
uživatelům.
– Okamžité generování komplexních a přizpůsobených
manažerských reportů pro vedoucí pracovníky.
– Snadné vytváření ekologických zpráv, například pro CSR
(společenská odpovědnost) a podobnou dokumentaci,
zobrazující množství přírodních zdrojů, které vaše
společnost pomocí SafeQ šetří.

Řešení: SafeQ Reporting
Dostaňte své tiskové náklady pod kontrolu pomocí
SafeQ Reporting: jako centrálně instalovaný reportovací
nástroj dokáže sledovat veškeré tiskové aktivity napříč
celou vaší organizací a poskytne vám podrobné přehledy
v tabulkách a grafech. SafeQ monitoruje všechny operace
tisku, kopírování a skenování* a uchovává si podrobné
informace o každé úloze, včetně názvu úlohy a data tisku,
náhled první stránky, počet stránek a také pokrytí tonerem.
Tyto informace používá k vytvoření komplexních reportů
na několik málo kliknutí. Pro větší pohodlí lze generovat
i manažerské reporty poskytující užitečný a komplexní
přehled o celém tiskovém prostředí – ať už jde o nákladová
střediska, zařízení, nebo uživatele – a ukazující, kdo je
příčinou nákladů. Dalším užitečným rysem SafeQ jsou
ekologické reporty, které ukazují efekty vašich tiskových
úspor, pokud jde o snížení spotřeby dřeva, vody a snížení
emisí CO2. Reporty mohou být na roční, čtvrtletní nebo
měsíční bázi a mohou obsahovat logo vaší firmy. Pro
snadné sdílení je lze jednoduše exportovat do různých
souborových formátů, jako jsou PDF, HTML nebo DOC.

* vyžaduje SafeQ Scan Management

Funkce
– Monitorování a reporting: reporty o všech operacích
tisku, kopírování a skenování* v celé síti, generované
automaticky nebo na vyžádání.
– Ekologické reporty: sledují a ukazují pozitivní dopad
tiskových úspor na životní prostředí, například úspory
přírodních zdrojů.
– Manažerské reporty: poskytují kompaktní přehled
tiskové infrastruktury.
– Vlastní reporty: můžete si vybrat ze široké škály
parametrů, kterými reporty přizpůsobíte
svým potřebám.
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SNADNÉ NABÍJENÍ
PŘI PLATBĚ ZA STRÁNKU
Instituce ve vzdělávacím prostředí, jako jsou vysoké školy, veřejné knihovny a obdobné subjekty, potřebují nabídnout
možnost tisku, kopírování a skenování, ale samozřejmě je třeba uživatelům těchto služeb provoz naúčtovat.

– Musíte každému uživateli spolehlivě zabránit v tisku,
kopírování nebo skenování bez placení.
– Je třeba různým skupinám uživatelů přidělit
individuální ceníky.
– Chcete, aby uživatelé mohli platit peníze na svůj účet jak
on-line platbami (PayPal), tak i bankovkami a mincemi.
To znamená, že studenti, učitelé a další zaměstnanci i běžní
uživatelé musí mít svůj osobní účet, který jim umožní
používat a platit tiskové služby. Různým skupinám uživatelů
lze účtovat různé ceny tisku, skenování a kopírování, nebo
jim je neúčtovat vůbec. Například zaměstnancům se jejich
uživatelské účty budou doplňovat, aniž by za to platili,
kdežto studenti a externí uživatelé potřebují snadný způsob
vložení peněz na své účty. Uživatelé budou očekávat
vysoké pohodlí integrovaného účtu, tj. že pro všechny
dostupné služby v organizaci, například v univerzitním
kampusu, lze používat pouze jeden účet a jednu kartu.
Mezi typické výhody patří:
– Menší úsilí při administraci, přitom s vyšší flexibilitou:
snadné přidělení individuálních ceníků různým
uživatelům, nákladovým střediskům a/nebo výstupním
zařízením.
– Úspora času a lepší uživatelské pohodlí díky flexibilnímu
dobíjení účtů, a to i on-line, kdykoli a odkudkoli.

Řešení: SafeQ Chargeback
SafeQ Chargeback umožňuje uživatelům pohodlně uložit
peníze na jejich stávající účty, které slouží také k nákupu
služeb v celé organizaci, například jídla nebo kávy v univerzitní kavárně. Uživatelé budou těžit z celé řady řízených
tiskových služeb, včetně pohodlné služby platby za stránku
a bezpečného uvolnění úloh na kterékoli tiskárně v síti.
YSoft Chargeback také nabízí různé možnosti dobíjení:
– Pokladna s obsluhou: uživatelé chodí k pokladně a platí
peníze pracovníkovi, který částku přičte k uživatelskému
účtu.
– Samoobslužné dobíjení: jedná se o zařízení YSoft
Payment, do něhož uživatel vkládá bankovky a mince.
–	
On-line dobíjení: uživatelé mohou svůj účet dobíjet
přes PayPal.

Funkce
– Individuální dobíjení: uživatelům jsou dle použitého
ceníku automaticky účtovány vypočtené ceny za tisk,
kopírování a skenování.
– Více ceníků: lze vytvořit různé ceníky a použít je pro
různé uživatele, nákladová střediska, zařízení a/nebo
tiskové úlohy.
– Různé možnosti dobíjení: praktické alternativy dobíjení
uživatelských účtů, on-line i off-line, včetně plateb
v hotovosti.
– Integrální účtování: studenti a ostatní uživatelé mohou
pro tisk a kopírování používat stejný kreditní účet, který
používají pro jiné zpoplatněné vysokoškolské služby.
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KOMPLEXNÍ SKENOVÁNÍ
PRO SNADNÉ SDÍLENÍ
A DISTRIBUCI
Kromě tisku, účtování a přidělování dokumentů je dalším důležitým aspektem komplexní správy dokumentů také
skenování. Tyto schopnosti jsou dnes v převážné většině organizací velmi důležité pro zvýšení efektivity práce
s dokumenty.

– Potřebujete sledovat a přidělovat všechny skenovací
úlohy stejným způsobem jako u tiskových úloh.
– Chcete, aby uživatelé mohli skenovat dokumenty přímo
do e-mailu nebo své domovské složky s cílem usnadnit
okamžitou distribuci.
– Očekáváte snadný způsob přidávání metadat k naskenovaným souborům, což zjednoduší další zpracování
dokumentů a dat.
Skenovací workflow (pracovní postupy) pomáhají organizacím
automatizovat zpracování dokumentů; zejména efektivní
a komplexní funkce skenování usnadňují distribuci a sdílení
dokumentů napříč celou organizací.
Vy a vaši zaměstnanci získáváte následující přínosy:

Řešení: SafeQ Scan Management*
SafeQ umožňuje nejen spravovat a sledovat všechny
tiskové operace, ale rozšiřuje tyto činnosti také o všechny
funkce skenování. Modul SafeQ Scan Management
poskytuje pokročilé skenovací funkce, jako například
jednotlačítkové skenování, skenování do domovské složky
a skenování do e-mailu, jakož i vytvoření individuálních
skenovacích workflow pro konkrétní zařízení, lokality,
uživatele, role a oddělení. A v případě, že tyto možnosti
stále nepokrývají vaše specifické požadavky, je zde také
funkce skenovacích skriptů, s níž lze automaticky provádět
specifické workflow.
* vyžaduje SafeQ Authentication

– Zjednodušení každodenní kancelářské rutiny se zvýšenou efektivitou díky tvorbě přizpůsobených skenovacích
workflow.
– Zvýšený komfort a lepší uživatelské zkušenosti se snadno použitelným a časově úsporným jednotlačítkovým
skenováním: skenovací workflow se spouští jediným
kliknutím.

Funkce
– Předdefinované cíle skenování: jedním kliknutím
lze skenovat do domovské složky nebo na e-mailový
účet uživatele.
– Přizpůsobená skenovací workflow: lze definovat
a automatizovat individuální postupy skenování.
– Monitorování skenování: skenovací úlohy lze
sledovat a účtovat za ně poplatky stejně jako
u tiskových a kopírovacích úloh.
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ŠETŘETE DÍKY
INDIVIDUÁLNÍM PRAVIDLŮM TISKU
Tisk založený na pravidlech je nezbytný pro podniky, které chtějí svou tiskovou infrastrukturu řídit efektivně s cílem
významně snížit celkové náklady na tisk.

– Potřebujete snížit náklady na tisk řízením toho, co a jak
uživatelé tisknou.
– Chcete snížit náklady na tonery tím, že zabráníte
barevnému tisku.
– Nechcete, aby se každý e-mail tiskl, nebo je-li to
nevyhnutelné, chcete takový tisk omezit na černobílý.
– Očekáváte, že vaši zaměstnanci budou vždy tisknout
oboustranně a chcete umožnit pouze určitým uživatelům, aby mohli tisknout jednostranně.
Firemní prostředí těží z možností prosazování efektivního
a ekonomického tisku nastavením různých pravidel tisku
platných pro jednotlivé uživatele, různé skupiny uživatelů
nebo celá oddělení. Taková pravidla tisku se vztahují k roli
nebo oddělení uživatele, takže uživatelům, kteří to potřebují,
je umožněno tisknout například v plné barvě nebo jednostranně. V případě potřeby lze dokonce kontrolovat třeba
formáty papíru, typy dokumentů nebo maximální počet
stránek na úlohu. Je samozřejmě také možné specifikovat
konkrétní výstupní zařízení nebo časové intervaly, během
nichž uživatel může tisknout. Mezi výsledné výhody patří:
– Efektivní snížení celkových nákladů na tisk aplikací
specifických tiskových pravidel, jako je například
omezení na černobílý tisk atd.
– Využití kapacity celého tiskového parku striktním
rozdělováním tiskových úloh na vhodná zařízení, např.
přesměrováním rozsáhlých tiskových úloh na velkoobjemové tiskárny.
– Vyšší důvěrnost dokumentů díky automatickému tisku
vodoznaku na dokumenty s citlivým nebo kritickým
obsahem.

Řešení:
SafeQ Rule-based Printing
SafeQ Rule-based Printing je tím pravým modulem pro
rychlé, spolehlivé a efektivní snížení nákladů na tisk. Máte
na výběr z široké škály různých uživatelských rolí, které lze
přidělit jednotlivým uživatelům nebo jejich skupinám. SafeQ
poté odpovídající pravidla použije na všechny příchozí
tiskové úlohy od konkrétního uživatele nebo skupiny
uživatelů; úlohy budou vytištěny pouze tehdy, pokud splňují
podmínky pravidel. Každá tisková úloha, která neodpovídá
stanoveným podmínkám, je odmítnuta a uživatel o tom
obdrží odpovídající zprávu. SafeQ Rule-based Printing
se díky této funkci stává perfektním nástrojem, kterým
dostanete své tiskové náklady pod kontrolu.

Funkce
– Předdefinovaná tisková pravidla: jednotlivá pravidla
tisku lze přiřadit konkrétnímu uživateli, roli a oddělení
s tím, že příslušná tisková pravidla se automaticky
uplatní, jakmile se uživatel autentizuje a začne tisknout.
– Ochrana vodoznakem: tisk vodoznaku zvyšuje
důvěrnost dokumentů s citlivým obsahem.
– Automatické notifikace: pokud uživatel odešle tiskovou
úlohu, která není v souladu s nastavenými pravidly,
bude o této skutečnosti informován.
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FLEXIBILITA A EFEKTIVITA
VAŠICH MOBILNÍCH PRACOVNÍKŮ
Dnešní flexibilní a inovativní pracovní prostředí se již neomezuje na počítače instalované v kanceláři. Pracovníci
pro plnění svých pracovních úkolů stále více používají i svá mobilní zařízení.

– Chcete zvýšit flexibilitu tisku vašich zaměstnanců, a to
zejména obchodníků, kteří hodně cestují a potřebují
tisknout v kterékoli z poboček vaší společnosti.
– Vy a vaši zaměstnanci musíte být schopni tisknout
v krátkém čase na různých místech, například na
poslední chvíli si vytisknout podklady pro významné
jednání.
Jakmile vaše zaměstnance „zmobilníte“ například tím, že
je vybavíte chytrými telefony a tablety pro pracovní použití,
objeví se jejich požadavky na mobilní tisk. Jeho zajištěním
umožníte svým zaměstnancům odesílat tiskové úlohy
kdykoliv bez ohledu na to, kde jsou. Když se nakonec
dostanou k tiskárně, mohou své dokumenty ihned vytisknout. A pokud uživatelé mobilních telefonů nezávisí na
Microsoft Office nebo LibreOffice, mobilní funkce jsou pro
vás ještě přitažlivější a nákladově efektivnější. Mezi typické
výhody patří:

– Zvýšená mobilita a flexibilita pracujících uživatelů
zvyšuje celkovou efektivitu a produktivitu.
– Maximálně pohodlné a snadno použitelné odesílání
tiskových úloh e-mailem a přes web je časově úsporné
a vysoce efektivní, protože na klientských zařízeních není
potřeba žádná aplikace.

Řešení: SafeQ Mobile Print
SafeQ Mobile Print nabízí všechny výhody dnešního
moderního a mobilního stylu práce: zahajte tisk odkudkoliv a kdykoliv, své dokumenty si potom podle potřeby
vyzvedněte na tiskárně dle svého výběru. Díky vestavěnému převodníku dokumentů již nejsou potřeba MS Office
ani LibreOffice, což pro vás znamená další úspory. SafeQ
Mobile Print poskytuje maximální flexibilitu a efektivitu
a osvobodí uživatele od tisku pouze z pracovní stanice.

– Díky možnosti odesílat tiskové úlohy odkudkoli a kdykoli
získají uživatelé svobodu pracovat, kdekoli chtějí.

Funkce
– Mobilní tisk: vyšší flexibilita a produktivita
díky tisku z mobilních zařízení.
– Flexibilní odesílání úloh: e-mailem nebo
přes web.
– Konverze dokumentů: vzhledem k implementovanému konvertoru dokumentů jsou
Microsoft Office a LibreOffice zbytečné.
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– Správa výstupu
Umožňuje centrální správu tiskových front
a jejich vlastností pro vyrovnávání tiskového
zatížení a přímý výstup na základě firemní
tiskové politiky.
– Účtování a správa uživatelů
Centrální správa a řízení rozpočtů pracovních
skupin a nákladových středisek umožňuje
snadno dosáhnout vysoké transparentnosti
nákladů na tisk.
– Zabezpečení
Se snadnou definicí jasných pravidel přístupu
uživatelů a s centrálním sledováním uživatelských aktivit je riziko nekontrolovaného
přístupu k firemním zařízením a důvěrným
firemním údajům minimální.

Konica Minolta
Business Solutions Czech spol. s r. o.
www.konicaminolta.cz
Zákaznické centrum
841 777 777
info@konicaminolta.cz
Vytištěno na digitálním tiskovém zařízení Konica Minolta v centrálním
reprografickém oddělení Konica Minolta na papír Color Copy Coated Silk 170 g/m2.
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