YSoft SafeQ Instant Edition

Hledáte způsob jak snížit náklady za tisk?
Nevíte jak získat přehled o využívání tiskáren a kopírek
vašimi zaměstnanci?
Chtěli byste eliminovat možnost úniku citlivých informací
při tisku interních dokumentů na síťových tiskárnách?
Nebaví vás stát frontu u kopírky, když zrovna tisknou vaši
kolegové?

making the MFPs think

YSoft SafeQ Instant Edition

Pořízením YSoft SafeQ Instant se zařadíte do společnosti firem s perfektně řízenými náklady na tiskové
operace a špičkově zabezpečenými dokumenty proti jejich zcizení. Poskytněte vašim zaměstnancům
novou úroveň komfortu, kterou tiskové řešení umožňuje. Optimalizujte počet vašich tiskáren a kopírek,
vytvořte z nich tiskovou síť nové generace za využití nejnovějších technologií vedoucí ke snížení jejich
počtu, úspoře pořizovacích nákladů, nákladů na jejich obsluhu a provoz. YSoft SafeQ Instant představuje
absolutní špičku v technologii tiskového managementu na světě. Technologii YSoft SafeQ využívají
klienti ve více jak 53 zemích celého světa.

Úspory jaké byste nečekali

Monitorujte tisk
a kopírování napříč
vaší firmou

YSoft SafeQ Instant vám za to pomůže eliminovat zbytečný odpad vznikající při neefektivních
a neoprávněných tiskových operacích vašich zaměstnanců. Efekt úspor je u YSoft SafeQ Instant
ještě více zhodnocen využitím pravidel nastavených přímo v systému. Automaticky tak budete vytvářet
prostředí motivující vaše zaměstnance využívat způsoby tisku a kopírování vedoucí k úsporám papíru
a tonerů, jako je například oboustranný nebo černobílý tisk. Celý systém je přizpůsoben k tomu, aby
vám umožnil identifikovat a alokovat náklady na tisk vašich firemních dokumentů.
Výsledkem jsou úspory z tisku a kopírování dosahující až 40 % nákladů na tyto operace. Uspořené
náklady vám mohou posloužit jako levná investice pro další rozvoj vaší firmy.
Spotřeba papíru při tisku a kopírování se neustále zvyšuje. Jakékoliv omezení zbytečných odpadů
při těchto kancelářských aktivitách má pozitivní vliv na snižování spotřeby přírodních zdrojů. Díky YSoft
SafeQ Instantu se tak vaše firma stane aktivním přispěvatelem k ochraně životního prostředí.
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Umožněte
přesměrování
tiskových úloh
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Mějte přehled
o tiskových
operacích přes
webové prostředí
Získejte své
investované
peníze zpět již
během několika
prvních měsíců
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Alokujte tiskové
náklady podle
oddělení nebo
zaměstnanců

Monitoring napříč vaší firmou
YSoft SafeQ Instant vám umožní monitorovat tisk a kopírování napříč vaší firmou. V kombinaci s čipovou
kartou, která je ve vaší firmě běžně používána pro vstup do budovy, YSoft SafeQ Instant identifikuje
veškeré aktivity na tiskárnách nebo kopírkách, náklady s těmito aktivitami spojené a dále je alokuje
a to buď na oddělení, ve kterém zaměstnanec pracuje, nebo přímo na tyto zaměstnance. Pro zamezení
plýtvání můžete prostřednictvím YSoft SafeQ Instant nastavit kvóty pro tisk a kopírování. Na překročení
těchto kvót systém zaměstnance automaticky upozorní prostřednictvím e-mailu.

Motivujte
k úsporným
způsobům tisku
a kopírování

Neocenitelnou devizou YSoft SafeQ Instant jsou jeho reporty. Přehledné uspořádání údajů o tiskových
operacích ve vaší firmě doplněné jejich grafickým vyobrazením vám dá k dispozici manažerský nástroj
špičkových parametrů a to nejen jeho atraktivitou, ale především vypovídací schopnosti všech
obsažených reportů.

Bezpečí pro vaše informace
Díky YSoft SafeQ Instant získáte maximální bezpečí při tisku citlivých informací. Dovedete si představit
často fatální důsledky úniku citlivých informací poslaných k tisku na síťovou tiskárnu. Systém YSoft
SafeQ Instant tuto situaci vylučuje. Operace poslaná k tisku do sítě bude provedena až po identifikaci
jejího zasilatele prostřednictvím jeho čipové karty nebo PINu. Tím získá každý z vašich zaměstnanců
absolutní kontrolu nad tiskem svých dokumentů.
YSoft SafeQ Instant disponuje funkcí Follow me, díky které je možné nejdříve odeslat text k tisku a pak
se teprve rozhodnout, na které tiskárně si ho vyzvednete. Tato funkce nabývá na atraktivitě v případě
většího provozu na firemních tiskárnách. Pošle-li kterýkoliv zaměstnanec vaší firmy svůj dokument
k tisku a až po příchodu k tiskárně zjistí, že je u ní fronta, jednoduše najde jinou volnou tiskárnu ve firmě
a svůj dokument si nechá vytisknou právě zde. YSoft SafeQ Instant dokáže dokument blokovat v síti
až do chvíle, kdy se jeho odesilatel identifikuje na vybrané tiskárně. Díky této funkci je taky možné zvolit
si vhodnou tiskárnu pro nestandardní tiskové operace (velký počet stran, barevný tisk, tisk s velkým
rozlišením apod.)

Flexibilní využití v jakémkoliv prostředí
Veškeré ovládání YSoft SafeQ Instant Edice je založeno na webovém prostředí. Pro sledování
či ovládání jednotlivých funkcí systému vám proto postačí klasický internetový prohlížeč. Díky této
vlastnosti můžete kontrolovat stav tiskových operací, jejich alokaci či proplácení ze kteréhokoliv počítače
ve vaší firemní síti.
Díky dlouhodobé spolupráci se světovými výrobci tiskových zařízení můžete YSoft SafeQ použít k více
jak 700 typům tiskáren a kopírek od nejrůznějších výrobců, jako jsou KM, Xerox, HP, Ricoh, Sharp, Océ,
OKI a další.
YSoft SafeQ Instant je možné nainstalovat v rámci stávající IT infrastruktury. Systém podporuje Windows
Server 2000/2003/2008, Windows XP, Vista a 7 (Professional, Enterprise a Ultimate). Systém se umí
integrovat s vaším Active Directory, čímž vylučuje nutnost tvorby nové databáze vašich zaměstnanců
a tím vytváření dodatečné zátěže vašeho IT systému. Navíc můžete beze změn pracovat v prostředí,
na které jste již zvyklí.
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Funkcionality a vlastnosti YSoft SafeQ Instant Edition

Eliminujte riziko
úniku citlivých
informací při jejich
tisku

Follow me

Rychlá návratnost

Funkce, která umožní v kombinaci s terminály
SafeQ pohodlný tisk z kteréhokoliv zařízení
ve vaší firmě. Navíc lze pružně zvolit typ zařízení
vhodný pro daný typ tiskové operace (např. velký
počet stran apod.).

YSoft Instant je vyvinut jako nízkonákladové
řešení pro střední a malé firmy. Jeho pořizovací
cena je jednou z předností, díky které se vám
podaří získat investované prostředky již za několik
měsíců zpět v podobě úspor z tisku.

3D reporty

Nové jednoduché instalační
prostředí?

Graficky vyvedené 3D reporty umožňují uživateli
získat rychlý přehled o tiskových a kopírovacích
operací konkrétních uživatelů, nebo firmy či
oddělení jako celku. Díky webovému rozhraní je
zajištěno jednoduché ovládání celého prostředí.

Webové rozhraní
Webové rozhraní je optimalizované – jednoduché
a uživatelsky příjemné. Nová struktura dialogových
oken, panelu výběru jazyků, hromadných operací
nad uživateli a mnoho dalších vylepšení přispívá
k rychlejší orientaci a uživatelsky přívětivému
prostředí.

Funkce Force B/W, Force Duplex

YSoft SafeQ Instant
vám přinese úspory
z tisku a kopírování
dosahující až 40%.
YSoft SafeQ je
použitelné
na více jak 700
typech tiskáren
a multifunkčních
zařízeních předních
světových výrobců

Velmi užitečné funkce SafeQ Instant, snižující
automaticky vaše náklady. SafeQ Instant
obsahuje funkce automatického přechodu
na černobílý a oboustranný tisk. Lze tak velice
efektivně motivovat zaměstnance či celá
oddělení k využívání těchto ekonomicky měně
nákladných způsobů tisku a kopírování.

Tiskové kvóty
SafeQ Instant obsahuje funkci pro nastavení
tiskových kvót. Jejím použitím je tak možné
stanovit limity objemů tiskových i kopírovacích
operací za určité období pro oddělení, nebo
jednotlivé uživatele. Díky této funkci SafeQ
Instant dovede předejít nekontrolovanému
nadměrnému tisku.

Reporty a zprávy do e-mailu
YSoft SafeQ zasílá zprávy a reporty přímo
do e-mailové schránky. Každý uživatel se tak
doví, kolik za stanovené období tisknul nebo
kopíroval, nebo kolik na tisku ušetřil. Tato funkce
funguje i v případě překročení nastavené kvóty.
Uživatel je okamžitě upozorněn e-mailem
na tento stav aby byl schopen na vyvstalou
situaci okamžitě reagovat.

MSI instalátor je více intuitivní a tak je velmi
snadné produkt nainstalovat i pro zcela běžné
uživatele. Instalátor umožňuje zvolit kam produkt
nainstalovat a zda instalovat včetně doprovodných
modulů pro kompatibilitu s „embedded“ terminály
a to včetně autodetekce, zda moduly budou
úspěšně navedeny do systému.

Rychlý a stabilní import a export
středisek a uživatelů
Díky kompatibilitě s CSV soubory, lze efektivně
exportovat a importovat databáze středisek
uživatelů. Jakékoliv průběžné či následné úpravy
v těchto databázích lze provést prostřednictvím
MS Excel. Účinný nástroj při vytváření/
updatování/mazání uživatelů, středisek, hesel,
e-mailů či karet.

Nový design post installation
configuration
Nový webový instalátor je navržen s cílem
dosažení maximální rychlosti instalace. Vzhledově
plně koresponduje s webovým rozhraním
a nahrazuje nutnost editace konfiguračních
souborů.

Replikace uživatelů a středisek
z AD
Instant umožňuje jednoduše replikovat stávající
strukturu uživatelských účtů a středisek, aniž
by bylo třeba uchovávat dvě separátní databáze.
Již používaná databáze uživatelů je jednoduše
replikována přes webové rozhraní.

www.safeq.cz

www.ysoft.cz

