VERTICAL MARKETS

Centrální reporting
Velká právnická kancelář, velké grafické studio
Typ klienta, jeho profil

Velké právní kanceláře, poradenské a konzultační firmy, účetní firmy. Veškerá práce
je evidována na konkrétní projekt. Stejným způsobem by bylo potřeba evidovat
i všechny další dodatečné náklady s projektem spojené. Zabezpečení práce
s dokumenty a zajištění jejich autenticity je další důležitý faktor. IT infrastruktura
není v tomto případě pro řešení prioritní, zákazník většinou využívá prostředí
Active Directory.

„Pro naši práci
potřebujeme sledovat
tok všech dokumentů
ve společnosti,
vč. vytištěných
a skenovaných
dokumentů.“

Cíl klienta, jeho vize

Výsledek a přínosy řešení, ROI

Pro naši práci potřebujeme sledovat tok všech
dokumentů ve společnosti, vč. vytištěných
a skenovaných dokumentů. Skenované dokumenty
pro nás v současné době představují velké
bezpečnostní riziko, protože z elektronické podoby
dokumentu nelze určit uživatele, který dokument
skenoval.

Splnili jsme všechny klientovy cílové požadavky
původního zadání za dodržení veškerých
požadavků bezpečností politiky. V rámci
uvedeného řešení firma získala následující
možnosti:
– Centrální správu veškerých tiskových
a kopírovacích operací, která vedla k získání
přehledu o těchto operacích a k následnému
snížení nákladů.
– Společnost má navíc k dispozici reporting
tiskových operací podle projektů s přesným
účtováním a možností přeúčtování nákladů
na vedoucího projektu popř. na koncového
zákazníka. To umožňuje přesnější řízení
nákladů na projekt.
– Vzhledem k tomu, že uživatelé jsou si vědomi
toho, že jejich náklady na tisk (firemní
i soukromý) jsou sledovány, vedlo celé řešení
k výrazné změně chování uživatelů, což přispělo
k citelnému snížení nákladů na tiskové
a kopírovací operace.
– Návratnost investice je přibližně 1 rok.
– Navíc řešení přineslo možnost digitálního
podepisování skenovaných dokumentů,
což zajistilo prokazatelné autorství všech
elektronických dokumentů vytvořených
na nových multifunkčních zařízeních.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil
Tisk byl realizován na sdílených síťových nebo
lokálních tiskárnách umístěných v kanceláři
každého zaměstnance. Nebylo možné sledovat
tiskové a kopírovací operace, neexistoval jejich
centrální reporting. Společnost nebyla schopna
alokovat náklady plynoucí z tisků a kopírování na
jednotlivá oddělení, zakázky nebo zaměstnance.
Neexistovalo zabezpečení tisku důvěrných či
tajných dokumentů. Snížení nákladů se snažila
společnost dosáhnout prostřednictvím restrikcí
dražších služeb pro určité skupiny zaměstnanců.

Řešení, použité produkty
– YSoft SafeQ Professional Edition.
– YSoft SafeQ Externí a Embedded Terminály.
– Projektové účtování – modul sloužící k evidenci
tiskových nákladů na jednotlivé projekty.
– YSoft SafeQ Scan management (s modulem
digitálních podpisů pro scanované dokumenty).
– YSoft SafeQ CRS – Central Reporting System –
slouží k centrálnímu sběru informací – reportů
za jednotlivé lokality a vytváří přehledný výstup
za všechny pobočky na jednom místě.
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Projektové účtování
Malá právnická kancelář, malé grafické studio
Typ klienta, jeho profil

Malá právnická nebo projektová kancelář, grafické (DTP studio). Veškerá práce je
evidována k určitému projektu. Stejným způsobem je zapotřebí evidovat i další
náklady spojené s projektem.

Cíl klienta, jeho vize

Řešení, použité produkty

Při prezentacích pro naše klienty používáme
nejnovější tiskové technologie, které jsou poměrně
nákladné, proto chceme před zákazníky vždy
obhájit naše náklady spojené s jejich zakázkou.
Důležité je pro nás i zamezit zneužití těchto
technologií na soukromé účely.

– Nahrazení stávajících lokálních tiskáren
za nová multifunkční zařízení (na základě
analýzy provedené s využitím YSoft SafeQ
Local Monitoring).
– YSoft SafeQ Professional Edition.
– YSoft SafeQ Externí Terminály.
– Projektové účtování – modul sloužící k evidenci
tiskových nákladů na jednotlivé projekty.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil

„Při prezentacích
pro naše klienty
používáme nejnovější
tiskové technologie,
které jsou poměrně
nákladné.“

Typická společnost má 10 – 50 uživatelů.
Až doposud byly veškeré tisky realizovány
prostřednictvím lokálních tiskáren, které byly
umístěny na stolech jednotlivých zaměstnanců.
Společnost nedokázala rozúčtovat náklady
na tisk na jednotlivé projekty nebo na zaměstnance.
Nezabezpečený tisk umožňuje až příliš snadný
přístup k důvěrným informacím.

Výsledek a přínosy řešení, ROI
– Využitím uvedených řešení bylo společnosti
umožněno sledování realizovaných tiskových
a kopírovacích operací.
– Společnost má k dispozici reporting tiskových
operací podle projektů s přesným účtováním
a možností přeúčtování nákladů na vedoucího
projektu popř. na koncového zákazníka.
To umožňuje přesnější řízení nákladů na projekt.
– Návratnost investice je 1 až 2 roky v závislosti
na tom, jak se daří fakturovat náklady koncovým
zákazníkům.
– 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.
– Celková návratnost investice se pohybuje již
od 3 měsíců a zpravidla nepřesahuje 7 měsíců.
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Integrovaný kreditní systém
Škola, knihovna
Typ klienta, jeho profil

Škola nebo gymnasium fungující v jedné nebo více budovách. Může mít
počítačovou studovnu, obvykle očekává řešení, které bude nezávislé na jakékoliv
platformě. Škola může používat operační systém Linux i Windows. Škola nemá
sjednocený systém studentských karet s databází studentů, popřípadě při menším
počtu žáků takovou evidenci vůbec nepotřebovala.

„Škola chce všem svým
studentů nabídnout
snadno dostupné tiskové
a kopírovací služby.“

Cíl klienta, jeho vize

Výsledek a přínosy řešení

Škola chce všem svým studentů nabídnout
snadno dostupné tiskové a kopírovací služby.
V rámci těchto služeb chce umožnit prodej
výstupů studentům s minimálními nároky
na administrativu. Dále chce efektivně oddělit
a efektivně monitorovat soukromé a pracovní
tisky učitelů a ostatních zaměstnanců.

Klientovi se podařilo splnit všechny cílové
požadavky klientova zadání a navíc získala další
benefity. V rámci uvedeného řešení škola získala
následující možnosti:
– Integrovaný kreditní systém pro prodej tisků
a kopií.
– Pomocí tohoto systému může efektivně
evidovat a prodávat svým studentům veškeré
tiskové, skenovací a kopírovací operace.
– Poskytnout svým zaměstnancům tisk zdarma
a současně monitorovat přehled jejich operací
a zabránit tak zneužívání této služby.
– Možnosti tisku z „anonymních“ stanic – pokud
uživatele nejsou přihlášení na pracovních
stanicích pod svým osobním účtem, ale používají
společný účet (např. Geust, anonymous apod.).
– Doplňkové služby jako například sdílený tisk:
umožňuje odeslat domácí úlohu přímo
na tiskárnu profesorem do tzv. sdílené fronty
a všichni žáci ze třídy si jej pak mohou
vytisknout na tiskárně.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil
Až doposavad nebyly cílové služby školou
poskytovány, nebo jen v omezené formě. Škola
hledala účinné řešení, které by výše uvedené
operace zajistilo. Problém jí činila především
evidence operací a jejich účtování pro stovky
svých studentů.

Řešení, použité produkty
Pro dané účely byly použity produkty:
– YSoft SafeQ Professional Edition – základ
celého navrhnutého řešení, které zajistilo
nejenom přesné účtování všech výstupů
(tisků, kopií, skenů) ale zahrnuje také
integrovaný kreditní systém
– YSoft SafeQ Externí a Embedded Terminály –
slouží k identifikaci a autentifikaci.
– YSoft SafeQ Manual Recharging station – slouží
k dobíjení kreditu studentů.
– YSoft SafeQ Dobíjecí automat – škola sama
může rozhodnout zda chce akceptovat mince,
bankovky nebo obojí. Zařízení umožňuje
akceptovat české koruny anebo jednotnou
evropskou menu EUR.
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Integrovaný kreditní systém
Univerzita
Typ klienta, jeho profil

Vysoká škola nebo universita s fakultami v několika budovách v rámci města nebo
univerzitního kampusu. Univerzita má různě více či méně propojené počítačové
laboratoře a studovny. Studenti jsou také zvyklí si do hodin nosit svoje notebooky.
Všichni studenti jsou zaregistrovaní v centrální databázi a mají karty, které jsou
obvykle používány na přístupy do studoven a někde na drobné platby. Většina
univerzit už běží na platformě operačního systému Windows. Některé z nich však
trvají na platformě opensource – tzn používají operační systém Linux.

Cíl klienta, jeho vize

„Vysoká škola nebo
universita s fakultami
v několika budovách
v rámci města nebo
univerzitního kampusu.“

Chceme našim studentům bezobslužně
poskytovat tisk, kopírování a skenování jejich
dokumentů. Tyto operace chceme efektivně
evidovat a případně účtovat, přičemž pro tento
účel studentům vystačí jejich ISIC karty a jeden
kreditní účet.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil
Tiskové služby pro studenty byly školou
poskytovány pouze formou obslužného tisku
na sektretariátech, studovnách a v knihovnách
univerzity. Neexistoval jakékoliv propojení těchto
pracovišť, což znemožnilo centrální evidenci
tiskových operací, popřípadě její propojení
na databázi studentů a její následnou integraci
se studentskými kartami ISIC. Univerzita vytiskne
200 000 až 1 200 000 stran měsíčně. Tyto operace
byly jen velmi těžko evidovatelné, popřípadě
vyúčtovatelné, neexistovala jakákoliv automatizace
práce s hotovostí. Univerzita rovněž nebyla schopna
poskytnout centrální kreditní nebo clearingový
systém.

Řešení, použité produkty
– YSoft SafeQ Professional Edition nebo YSoft
SafeQ Enterprise Edition, pro místa kdy je
dostupnost takovýchto služeb je klíčová.
– SafeQ on-line acocunting umožňující zcela
přesné rozdělení a rozúčtován nákladů.
– YSoft SafeQ Externí a Embedded Terminály –
slouží k identifikaci a autentifikaci.
– SafeQ Self Service Recharging Station pro
samoobslužné dobíjení kreditu.

– YSoft SafeQ Dobíjecí automat pro bezobslužné
dobíjení kreditu – škola sama může rozhodnout
zda chce akceptovat mince, bankovky nebo
obojí. Zařízení umožňuje akceptovat české
koruny anebo jednotnou evropskou menu EUR.
– Integrace s databázemi studentů.

Výsledek a přínosy řešení, ROI
Univerzitě se podařilo splnit všechny své cíle
a požadavky. Navržené řešení univerzitě umožnilo:
– Integrovaný kreditní systém pro prodej tisků
a kopií.
– Pomocí tohoto systému může efektivně
evidovat a prodávat svým studentům veškeré
tiskové, skenovací a kopírovací operace.
– Možnosti poskytnutí studentům kreditu, který
si mohou dle svých požadavků dobíjet.
– Pro identifikaci studenti používají své ISIC
karty, není nutná žádná dodatečná karta.
– V rámci napojení na databázi studentů a interní
školní kreditní systém čerpají studenti pouze
z jednoho druhu peněz pro veškeré služby
spojené se studiem na univerzitě (ubytování,
stravování, knihovny, tiskové operace aj.).
– Poskytnout svým zaměstnancům tisk zdarma
a současně monitorovat přehled jejich operací
a zabránit tak zneužívání tisků pro soukromé
účely.
– Možnosti tisku z „anonymních“ stanic – pokud
uživatele nejsou přihlášení na pracovních
stanicích pod svým osobním účtem, ale používají
společný učet (např. Geust, anonymous apod.).
– Minimalizace reklamací způsobných chybným
zaúčtováním opravdu vytisknutých stránek.
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Maximální bezpečí pro citlivé informace
Banka

„Chceme pro naše
zaměstnance zvýšit
dostupnost dat o našich
klientech a proto je
naprosto nezbytné, aby
byla zajištěna maximální
možná bezpečnosti
práce s těmito daty.“

Typ klienta, jeho profil

Městská banka nebo centrála finančního domu, sídlící v jedné několikapatrové
budově. Používají síťové prostředí postavená na standardech Microsoft Windows
(ve výjimečných případech Linux) a Active Directory, kde jsou uloženy informace
o všech uživatelích.

Cíl klienta, jeho vize

Řešení, použité produkty

Chceme pro naše zaměstnance zvýšit dostupnost
dat o našich klientech a proto je naprosto nezbytné,
aby byla zajištěna maximální možná bezpečnosti
práce s těmito daty. Naším cílem je také dosažení
úspor nákladů z tiskových a kopírovacích operací.

– YSoft SafeQ Professional/Enterprise edition –
základ celého navrženého řešení, které zajistilo
nejenom přesné účtování všech výstupů (tisků,
kopií, skenů), ale také administraci a správu
tiskového prostředí z jednoho místa (z jedné
aplikace).
– Při použití YSoft SafeQ Enteprise edition, který
v sobě zahrnuje podporu aplikačního clusteru
(bez nutnosti clusterovaného OS nebo DB), je
systém navíc zajištěn před výpadkem jednoho
ze serverů. Další z významných funkcionalit je
také možnost automatického rozdělování
zátěže (Loadballancing) mezi jednotlivými
servery/uzly aplikačního clusteru.
– YSoft SafeQ Externí a Embedded Terminály
jsou vhodným řešením.
– Integrace s firemním Active Directory.
– Integrace s existujícími karetními systémy
např. pro přístup do budov apod.,
– YSoft SafeQ Scan Management
– Výstupní reporty byly připraveny na míru
zákazníkovi dle jeho požadavků tak, aby je
mohl použít pro automatické interní rozúčtování
nákladů – nebo pro import do zákazníkova
Informačního systému.
– CRS – Centrální Reportovací Systém se postará
o komplexnost dat ze všech pracovišť
dohromady.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil
Banka má 200 až 2000 zaměstnanců, pro její
strukturu je typická jedna budova s případnými
detašovanými pracovišti. Doposud používala
velký počet lokálních tiskáren umístěných
v kancelářích úředníků, nezřídka na stole každého
z nich. Provoz těchto zařízení byl nekontrolovatelný
a neefektivní. Z důvodů velké komplexnosti
a decentralizace celého prostředí může docházet
i k tomu, že banka nemá ani informace o tom, kolik
tiskáren aktuálně používá. V těchto případech je
dosažení zásadních úspor opravdu komplikované.
Objem tisků dosahoval 300 000 až 1 000 000
stránek ročně. Rozúčtování nákladů v pravém
slova smyslu neexistovalo, veškeré náklady šly
na vrub IT nebo provozní oddělení. Ve společnosti
rovněž neexistovala možnost zajistit přístup
ke koridorovým zařízením na základě autorizace
zaměstnance identifikační kartou – vznikaly
tak problémy se zajištěním přístupu k důvěrným
dokumentům.

Výsledek a přínosy řešení, ROI
Splnili jsme všechny klientovy cílové požadavky
původního zadání za dodržení veškerých
požadavků bezpečností politiky. V rámci uvedeného
řešení firma získala následující možnosti:
– Centrální správu veškerých tiskových
a kopírovacích operací, která vedla k získání
přehledu o těchto operacích a k následnému
snížení nákladů.
– Důležité vstupní informace pro další optimalizaci
tiskového prostředí pramenící z analýzy dat
získaných z provozu řešení YSoft SafeQ a další
možnost efektivní výměny drahých lokálních
tiskáren za síťové tiskárny nebo multifunkční
zařízení.
– Integrovaný tiskový systém umožňující tisk
ze všech bankovních aplikací a napojení
na firemní Active Directory (LDAP).
– Plnou dostupnost tisku, efektivní využití tiskáren
a zvýšení komfortu uživatelů s přispěním funkce
follow-me; uživatel pošle tiskovou úlohu do tisku
a následně si ji může vyzvednout na libovolném
multifunkčním zařízení – tisková úloha ho na toto
zařízení „následuje“ – zařízení jsou zastupitelná
a uživatel se tedy v případě nedostupnosti/fronty
jedné tiskárny nemusí vracet k pracovní stanici
a znovu tisknout dokument.
– Zajištění odolnosti proti výpadku systému a 99,9%
dostupnosti tiskových služeb díky aplikačnímu
clusterovému řešení YSoft SafeQ Enteprise
Edition.
– Protože si uživatelé jsou vědomi toho, že jejich
náklady na tisk (firemní i soukromý) jsou
sledovány, vedlo celé řešení k výrazné úspoře
jejich chování, což přispělo k citelnému snížení
nákladů na tiskové a kopírovací operace.
– Navíc banka získala možnost provázání identity
uživatele do skenovaných úloh – všechny
naskenované dokumenty ve firmě mají v sobě
uloženou informaci o tom, kdo je neskenoval.
Nemůže se tedy objevit dokument, u něhož
není znám vlastník.
– Dosažená úspora v úrovni 20 – 40 % zaručuje
návratnost investice do 1,2 roku.
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Administrativa pod kotrolou
Státní správa
Typ klienta, jeho profil

Městský úřad, kanceláře veřejné a státní správy fungující typicky v administrativní
budově otevřené pro veřejnost. Návštěvníci úřadů mají často nekontrolovaný
přístup i ke kopírkám, které jsou po budově různě rozmístěny.

Cíl klienta, jeho vize
Naším cílem je zabránit úniku našich interních
dokumentů na veřejnost. Zároveň chceme získat
přehled o výši a struktuře našich tiskových nákladů
a současně zamezit plýtvání papírem a přispět tak
k ochraně životního prostředí.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil

„Naším cílem je zabránit
úniku našich interních
dokumentů na veřejnost.“

Organizace, která má 20 – 200 uživatelů. Lokální
tiskárna byla na stole každého úředníka, jen tak
šlo zajistit zabezpečení přístupu k dokumentům.
V případě tiskáren a kopírek umístěných na „veřejně
dostupných“ místech neexistovala možnost kontroly
tištěných dokumentů. Na těchto zařízeních pak
zůstávali vytištěné dokumenty, které si uživatelé
z nějakého důvodu nevyzvedli. Společnost by chtěla
zabezpečit přístup k těmto zařízením po autorizaci
ideálně s využitím již existujících uživatelských
karet. Dalším problémem bylo rozúčtování mezi
uživatele a střediska, sledování lokálních tisků.
Všechny tyto aplikace by vedly k zjednodušení
práce úřadu. Organizace by také uvítala, kdyby
se pro zajištění těchto služeb daly použit tzv.
„neinvestiční peníze“.

Řešení, použité produkty
Pro dané účely bylo především využito
outsourcingu veškerých tiskařských strojů
a zařízení a aplikací řešení YSoft SafeQ, což
umožnilo v plné míře využití neinvestičních
prostředků organizace. Produktové řešení
sestávalo z následujících částí:
– Nahrazení stávajících lokálních tiskáren za nová
multifunkční zařízení (na základě analýzy
provedené s využitím YSoft SafeQ Local
Monitoring).

– YSoft SafeQ Professional Edition – základ
celého navrhnutého řešení, které zajistilo
nejenom přesné účtování všech výstupů (tisků,
kopií, skenů), ale zahrnuje také integrovaný
kreditní systém.
– YSoft SafeQ Externí a Embedded Terminály –
slouží k identifikaci a autorizaci uživatele jeho
zaměstnaneckou kartou.
– integrace s firemním Active Directory.

Výsledek a přínosy řešení, ROI
Splnili jsme všechny klientovy cílové požadavky
původního zadání. V rámci uvedeného řešení
získala organizace následující výhody:
– Úřad vyřešil správu a administraci veškerých
tiskových a kopírovacích operací.
– Díky využití stávajících identifikačních karet
byla umožněna kompletní evidence tisků
a kopírování jednotlivých zaměstnanců bez
dodatečných nákladů.
– K plné dostupnosti tisku, efektivnímu využití
tiskáren a zvýšení komfortu uživatelů přispěla
funkce follow-me; uživatel pošle tiskovou úlohu
do tisku a následně si ji může vyzvednout
na libovolném multifunkčním zařízení – tisková
úloha ho na toto zařízení „následuje“ – zařízení
jsou zastupitelná a uživatel se tedy v případě
nedostupnosti/fronty u jedné tiskárny nemusí
vracet k pracovní stanici a znovu tisknout
dokument.
– Úřadu se podařilo zajistit zabezpečení citlivých
dokumentů. Díky řešení YSoft SafeQ nedochází
k nekontrolovanému využívání multifunkčních
zařízení neoprávněnými osobami.
– Celé řešení vedlo ke změně chování uživatelů,
která přispěla k výraznému snížení nákladů
na tisk a kopírování.

VERTICAL MARKETS

Zvýšení produktivity práce s tisky
Telekomunikační / ICT společnost
Typ klienta, jeho profil

Telekomunikační společnost sídlící v budově centrály včetně několika dalších
menších poboček. Pobočky jsou propojeny relativně rychlou sítí, IT infrastruktura
je pro společnost klíčová, a proto je na vysoké úrovni. V rámci unifikace
a centralizace IT a společně s projekty na šetření nákladů, zahrnujících náklady
na tiskové a kopírovací operace, kterých je v takové společnosti obrovské
množství, je kladen důraz na maximální zjednodušení administrace a zvýšení
produktivity práce s tisky.

Cíl klienta, jeho vize

Řešení, použité produkty

Chceme nahradit lokální tiskárny síťovými s cílem
ušetřit náklady na provoz při zachování komfortu
tiskových operací pro naše zaměstnance. Při snaze
zvýšit efektivitu budeme chtít eliminovat opakující
se operace (jako opakovaný tisk ceníků nebo
formulářů), či zbytečné prostoje na chodbě
při čekání na dostupnost zařízení.

– Na jednotlivých pobočkách byly použité různé
edice YSoft SafeQ tak, aby dosaženo
optimalizovaného využití poměru cena/výkon:
• YSoft SafeQ Professional Edition
• YSoft SafeQ MicroServer – pro menší
detašovaná pracoviště.
– YSoft SafeQ Externí nebo Embedded Terminály.
– Integrace s firemním Active Directory.
– Integrace s existujícími karetními systémy
např. pro přístup do budov apod.
– YSoft SafeQ Scan management.
– Výstupní reporty byly připraveny na míru
zákazníkovi, dle jeho požadavků tak, aby je
mohl použít pro automatické interní rozúčtování
nákladů – nebo pro import do zákazníkova
Informačního systému.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil
Typická společnost má 500 – 2500 zaměstnanců,
kteří vytisknou v průměru 300 – 800 tisíc výtisků
měsíčně. Společnost doposud používala velký
počet lokálních tiskáren umístěných v kancelářích
pracovníků. Veškeré náklady šly na vrub IT oddělení
nebo provozní oddělení. V případě tiskáren
a kopírek umístěných na „veřejně dostupných“
místech neexistovala možnost kontroly tištěných
dokumentů. Na těchto zařízeních pak zůstávali
vytištěné dokumenty, tvořili se fronty a to vše jen
celou situaci zhoršovalo. Společnost by chtěla
zabezpečit přístup k těmto zařízením po autorizaci
ideálně s využitím již existujících uživatelských karet.

„Chceme nahradit lokální
tiskárny síťovými s cílem
ušetřit náklady na provoz
při zachování komfortu
tiskových operací
pro naše zaměstnance.“

Výsledek a přínosy řešení, ROI
Splnili jsme všechny klientovy cílové požadavky
původního zadání za dodržení veškerých
požadavků bezpečností politiky. V rámci
uvedeného řešení firma získala následující
možnosti:
– Využití všech tiskových a kopírovacích aplikací
prostřednictvím jedné zaměstnanecké
identifikační karty.
– Centrální správu veškerých tiskových
a kopírovacích operací, která vedla k získání
přehledu o těchto operacích a následnému
snížení nákladů a zvýšení produktivity práce
s tisky.
– Důležité vstupní informace pro další optimalizaci
tiskového prostředí, pramenící z analýzy dat
získaných provozem řešení YSoft SafeQ,
a následující možnost efektivní výměny
drahých lokálních tiskáren za síťové MFP.

– Protože uživatelé jsou si vědomi toho, že jejich
náklady na tisk (firemní i soukromý) jsou
sledovány, vedlo celé řešení k výrazné změně
jejich chování, což přispělo k citelnému snížení
nákladů na tiskové a kopírovací operace.
– Plnou dostupnost tisku, zvýšení produktivity,
efektivní využití tiskáren a zvýšení komfortu
uživatelů s přispěním funkce follow-me; uživatel
pošle tiskovou úlohu do tisku a následně si ji
může vyzvednout na libovolném multifunkčním
zařízení – tisková úloha ho na toto zařízení
„následuje“ – zařízení jsou zastupitelná a uživatel
se tedy v případě nedostupnosti nebo fronty
jedné tiskárny nemusí vracet k pracovní stanici
a znovu tisknout dokument.
– Zajištění odolnosti proti výpadku systému
a 99.9% dostupnosti tiskových služeb díky
aplikačnímu clusterovému řešení YSoft SafeQ
Enteprise Edition.
– úsporu v úrovni 20 – 40 % a z ní pramenící
návratnost investice v rozmezí 5 až 9 měsíců
– Navíc společnost získala možnost správy
prostředí all-in-one – celá správa systému je
řešena pouze jedním společným webovým
rozhraním a jedním produktem.

VERTICAL MARKETS

Centrální správa přes webové rozhraní
Telekomunikační / ICT společnost
Typ klienta, jeho profil

Telekomunikační společnost nebo dopravní podnik, sídlící v budově centrály
včetně několika hlavních velkých poboček. Pobočky jsou propojeny relativně
rychlou sítí, IT infrastruktura je pro společnost klíčová, a proto je na vysoké úrovni.
V rámci unifikace a centralizace IT a společně s projekty na šetření nákladů,
zahrnujících náklady na tiskové a kopírovací operace, kterých je v takové
společnosti obrovské množství, je kladen důraz na maximální zjednodušení
administrace a její začlenění do IT infrastruktury. .

Cíl klienta, jeho vize

„Chceme nahradit
lokální tiskárny síťovými
s cílem ušetřit náklady
na provoz při zachování
komfortu tiskových
operací pro naše
zaměstnance.“

Chceme nahradit lokální tiskárny síťovými s cílem
ušetřit náklady na provoz při zachování komfortu
tiskových operací pro naše zaměstnance. Navíc
chceme našim zaměstnancům poskytnout nové
užitečné funkcionality, které s sebou moderní
řešení nesou a která ještě více usnadní jejich
práci s tiskovými a kopírovacími zařízeními.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil
Typická společnost má 2500 – 12 000
zaměstnanců, kteří vytisknou v průměru 1,3 – 7
milionů výtisků měsíčně. Společnost doposud
používala velký počet lokálních tiskáren umístěných
v kancelářích pracovníků. Veškeré náklady šly
na vrub IT oddělení nebo provozní oddělení.
V případě tiskáren a kopírek umístěných na „veřejně
dostupných“ místech neexistovala možnost kontroly
tištěných dokumentů. Na těchto zařízeních pak
zůstávali vytištěné dokumenty, které si uživatelé
z rozdílných důvodu nevyzvedli. Společnost
by chtěla zabezpečit přístup k těmto zařízením
po autorizaci ideálně s využitím již existujících
uživatelských karet.

Řešení, použité produkty
– Na jednotlivých pobočkách byly použité různé
edice YSoft SafeQ tak, aby dosaženo
optimalizovaného využití poměru cena/výkon:
• YSoft SafeQ Enterprise Edition – pro centrálu
společnosti HQ
• YSoft SafeQ Professional Edition – pro
pobočky větší a střední velikosti
• YSoft SafeQ MicroServer – pro menší
detašovaná pracoviště.
– YSoft SafeQ CRS – Central Reporting System –
slouží k centrálnímu sběru informací – reportů
za jednotlivé lokality a vytváří přehledný výstup
za všechny pobočky na jednom místě .
– YSoft SafeQ Externí nebo Embedded Terminály.
– Integrace s firemním Active Directory.
– Integrace s existujícími karetními systémy
např. pro přístup do budov apod.
– YSoft SafeQ Scan management.
– Výstupní reporty byly připraveny na míru
zákazníkovi, dle jeho požadavků tak, aby je
mohl použít pro automatické interní rozúčtování
nákladů – nebo pro import do zákazníkova
Informačního systému.

Výsledek a přínosy řešení, ROI
Splnili jsme všechny klientovy cílové požadavky
původního zadání za dodržení veškerých
požadavků bezpečností politiky. V rámci
uvedeného řešení firma získala následující
možnosti:
– Využití všech tiskových a kopírovacích aplikací
prostřednictvím jedné zaměstnanecké
identifikační karty.
– Centrální správu veškerých tiskových
a kopírovacích operací, která vedla k získání
přehledu o těchto operacích a následnému
snížení nákladů a zvýšení produktivity práce
s tisky.
– Důležité vstupní informace pro další optimalizaci
tiskového prostředí, pramenící z analýzy dat
získaných provozem řešení YSoft SafeQ,
a následující možnost efektivní výměny
drahých lokálních tiskáren za síťové MFP.
– Protože uživatelé jsou si vědomi toho, že jejich
náklady na tisk (firemní i soukromý) jsou
sledovány, vedlo celé řešení k výrazné změně
jejich chování, což přispělo k citelnému snížení
nákladů na tiskové a kopírovací operace.
– Plnou dostupnost tisku, efektivní využití tiskáren
a zvýšení komfortu uživatelů s přispěním funkce
follow-me; uživatel pošle tiskovou úlohu do tisku
a následně si ji může vyzvednout na libovolném
multifunkčním zařízení – tisková úloha ho
na toto zařízení „následuje“ – zařízení jsou
zastupitelná a uživatel se tedy v případě
nedostupnosti nebo fronty jedné tiskárny
nemusí vracet k pracovní stanici a znovu
tisknout dokument.
– Zajištění odolnosti proti výpadku systému
a 99.9% dostupnosti tiskových služeb díky
aplikačnímu clusterovému řešení YSoft SafeQ
Enteprise Edition.
– úsporu v úrovni 20 – 40 % a z ní pramenící
návratnost investice v rozmezí 1 až 1,5 roku.
– Navíc společnost získala možnost správy
prostředí all-in one – celá správa systému je
řešena pouze jedním společným webovým
rozhraním a jedním produktem.

VERTICAL MARKETS

Sledování prostředí a nákladů
na reprografické služby
Malý výrobní podnik
Typ klienta, jeho profil

Menší nebo střední výrobní podnik sídlící zpravidla v jedné budově nebo
nepoužívá centrálního propojené IT mezi svými pobočkami.

„Chceme, aby byl tisk
využíván zaměstnanci
pouze k pracovním
účelům.“

Cíl klienta, jeho vize

Výsledek a přínosy řešení, ROI

Chceme, aby byl tisk využíván zaměstnanci pouze
k pracovním účelům. Díky tomu dosáhneme
výrazného snížení nákladů za tiskové a kopírovací
operace.

Klientovi se podařilo splnit všechny cílové
požadavky původního zadání za dodržení
veškerých požadavků bezpečností politiky. V rámci
uvedeného řešení firma získala následující
možnosti:
– Centrální správu veškerých tiskových
a kopírovacích úloh, která vedla k získání
přehledu a statistik o těchto operacích
a následnému snížení nákladů.
– Celé řešení vedlo k výrazné změně chování
uživatelů, která přispěla k výraznému snížení
nákladů na tiskové a kopírovací operace.
– Integrovaný tiskový systém umožňující tisk
ze všech provozních aplikací a napojení
na Active Directory.
– Plnou dostupnost tisku, efektivní využití
tiskáren a zvýšení komfortu uživatelů
s přispěním funkce follow-me; uživatel pošle
tiskovou úlohu do tisku a následně si ji může
vyzvednout na libovolném multifunkčním
zařízení – tisková úloha ho na toto zařízení
„následuje“ – zařízení jsou zastupitelná
a uživatel se tedy v případě nedostupnosti
jedné tiskárny nemusí vracet k pracovní
stanici a znovu tisknout dokument.
– Multi vendor environment – tím že řešení
YSoft SafeQ není vázáno pouze na nově
dodávané stroje a na stroje pouze jedné
značky, je možné monitorovat i starší stroje,
které již firma dnes využívá od jiných
dodavatelů MFP.
– Návratnost celého řešení se pohybuje
v rozmezí od 3 do 6 měsíců a ročně dovede
vydělat díky úsporám deseti až sto tisíce
korun dle velikosti organizace.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil
Společnost využívala tiskáren umístěných
na stolech jednotlivých zaměstnanců. Tím nebylo
možné monitorování tiskových operací a jejich
následné rozúčtování na jednotlivá oddělení,
popřípadě zaměstnance. Kopírovací stroje byly
umístěny na chodbách bez zabezpečení. Tím
umožnily přístup ke kopírování prakticky komukoliv.
Tiskové operace nebylo možné monitorovat
ani účtovat. Zaměstnanci takto mohli kopírovat
libovolný počet soukromých dokumentů, aniž by
tím byli jakkoliv postiženi. Úspor nákladů bylo
dosahováno pouze prostřednictvím restrikcí vůči
některým skupinám zaměstnanců, což jim
znemožnilo přístup k některým typům tiskových
a kopírovacích operací. Nebylo také možné
efektivně čelit výpadkům tiskáren.

Řešení, použité produkty
–
–
–
–

YSoft SafeQ Instant Edition.
YSoft SafeQ Externí nebo Embedded Terminal.
integrace s firemním Active Directory.
integrace s existujícími karetními systémy
např. pro přístup do budov apod., – možnost
využít stávajících karet také pro reprografické
služby je naprostou nutností.

VERTICAL MARKETS

Zabezpečený (odložený) tisk
a Follow-me
Středě velké výrobní podniky
Typ klienta, jeho profil

Střední a velké výrobní závody – z různých oblastí jako strojírenství, elektronika,
farmaceutika a další. Typicky se jedná o provozy, kde je většina zařízení v centrálních
administrativních budovách, popřípadě jsou další zařízení rozmístěna mezi různé
výrobní lokality. Pro společnost je důležitý přístup k personifikované frontě uživatele.
Příkladem může být vedoucí směny, který pošle dokument do tisku a může jej
vytisknout z tiskárny ve kterékoliv budově. Další prioritou je zajištění dostupnosti
tisku v kritických provozech (např. logistika, doprava, expedice).

Cíl klienta, jeho vize

„Nechceme nacházet
množství zbytečně
potištěných stran
povalující se vedle
tiskáren a kopírovacích
strojů.“

Nechceme nacházet množství zbytečně
potištěných stran povalující se vedle tiskáren
a kopírovacích strojů. Chceme snížit spotřebu
papíru minimálně o 30 %.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil
Firma nebyla schopna dosáhnout výraznějších
úspor bez použití restrikcí. Chyběl zde přehled
nákladů na tisky, kopírování, skeny a jejich další
rozúčtování mezi nákladová střediska.
Ve společnosti rovněž neexistovala možnost
zajistit přístup ke koridorovým zařízením na základě
autorizace zaměstnance identifikační kartou –
vznikaly tak problémy se zajištěním přístupu
k důvěrným dokumentům. Pokud došlo k výpadku
tiskárny, bylo nutné přesměrovat tisky na náhradní
funkční stroj manuálně. V horším případě, kdy
došlo k výpadku celého tiskového serveru, muselo
se hledat náhradní řešení ve formě jiného serveru
a následně přesměrování tiskových front
a ovladačů.

Řešení, použité produkty
– YSoft SafeQ Professional Edition – základ
celého navrhnutého řešení, které zajistilo
nejenom přesné účtování všech výstupů (tisků,
kopií, skenů), ale také administraci a správu
celého tiskového prostředí z jednoho místa
(z jedné aplikace).
– YSoft SafeQ Externí nebo Embedded Terminal.
– Integrace s firemním Active Directory.
– Integrace s existujícími karetními systémy
např. pro přístup do budov apod.
– YSoft SafeQ Scan management.

Výsledek a přínosy řešení, ROI
Splnili jsme všechny klientovy cílové požadavky
původního zadání za dodržení veškerých
požadavků bezpečností politiky. V rámci uvedeného
řešení firma získala následující možnosti:
– Zabezpečené tiskové úlohy čekají na SafeQ
serveru a až po autentifikaci uživatele jeho
čipovou kartou u síťové tiskárny dochází
k vytisknutí dokumentů. Navíc je možné se
kdykoliv rozhodnout, na které tiskárně chcete
dokumenty vytisknout dle toho kde se zrovna
pohybujete.
– Centrální správu veškerých tiskových
a kopírovacích operací, která vedla k získání
přehledu o těchto operacích a k následnému
snížení nákladů.
– Důležité vstupní informace pro další optimalizaci
tiskového prostředí pramenící z analýzy dat
získaných z provozu řešení YSoft SafeQ a další
možnost efektivní výměny zbývajících drahých
lokálních tiskáren za síťové MFP.
– Integrovaný tiskový systém umožňující tisk
ze všech firemních aplikací a napojení na Active
Directory.
– Plnou dostupnost tisku, efektivní využití tiskáren
a zvýšení komfortu uživatelů s přispěním funkce
follow-me; uživatel pošle tiskovou úlohu do tisku
a následně si ji může vyzvednout na libovolném
multifunkčním zařízení – tisková úloha ho na toto
zařízení „následuje“ – zařízení jsou zastupitelná
a uživatel se tedy v případě nedostupnosti či
fronty u jedné tiskárny nemusí vracet k pracovní
stanici a znovu tisknout dokument, ale jen
vyhledá další nejbližší tiskárnu.
– Úsporu v úrovni 20 – 40 % a z ní pramenící
návratnost investice do přibližně 1 roku.
Protože řešení YSoft SafeQ není vázáno pouze
na nově dodávané stroje a na stroje pouze jedné
značky, je možné monitorovat a kontrolovat i stroje
od široké škály různých dodavatelů.

VERTICAL MARKETS

Účtování na jednotlivá nákladová střediska
Government
Typ klienta, jeho profil

Městský úřad, kanceláře veřejné a státní správy fungující typicky v administrativní
budově otevřené pro veřejnost. Návštěvníci úřadů mají často nekontrolovaný
přístup ke kopírovacím strojům, které jsou po budově různě rozmístěny.

Cíl klienta, jeho vize
Naším cílem je zabránit úniku našich interních
dokumentů na veřejnost. Zároveň chceme získat
přehled o výši a struktuře našich tiskových nákladů
a současně zamezit plýtvání papírem a přispět tak
k ochraně životního prostředí.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil

„Naším cílem je zabránit
úniku našich interních
dokumentů na veřejnost.“

Organizace, která má 50 – 1000 uživatelů. Lokální
tiskárna byla na stole každého úředníka, jen tak
šlo zajistit zabezpečení přístupu k dokumentům.
V případě tiskáren a kopírek umístěných na „veřejně
dostupných“ místech neexistovala možnost kontroly
tištěných dokumentů. Na těchto zařízeních pak
zůstávali vytištěné dokumenty, které si uživatelé
z různých důvodu nevyzvedli. Společnost by
chtěla zabezpečit přístup k těmto zařízením
po autorizaci ideálně s využitím již existujících
uživatelských karet. Dalším problémem bylo
rozúčtování mezi uživatele a střediska, sledování
lokálních tisků. Všechny tyto aplikace by vedly
k zjednodušení práce úřadu. Organizace by také
uvítala, kdyby se pro zajištění těchto služeb daly
použit tzv. „neinvestiční peníze“.

Řešení, použité produkty
Pro dané účely bylo především využito outsourcingu
veškerých tiskařských strojů a zařízení a aplikací
řešení YSoft SafeQ, což umožnilo v plné míře
využití neinvestičních prostředků organizace.
Produktové řešení sestávalo z následujících částí:
– Nahrazení stávajících lokálních tiskáren za nová
multifunkční zařízení (na základě analýzy
provedené s využitím YSoft SafeQ Local
Monitoring).
– YSoft SafeQ Professional edition – základ
celého navrhnutého řešení, které zajistilo
nejenom přesné účtování všech výstupů
(tisků, kopií, skenů), ale zahrnuje také
integrovaný kreditní systém.

– YSoft SafeQ Externí nebo Embedded Terminal
– slouží k identifikaci a autentifikaci uživatele
jeho zaměstnaneckou kartou na konkrétní
tiskárně.
– Integrace s firemním Active Directory.

Výsledek a přínosy řešení, ROI
Splnili jsme všechny klientovy cílové požadavky
původního zadání. V rámci uvedeného řešení
získala organizace následující výhody:
– Úřad vyřešil správu a administraci veškerých
tiskových a kopírovacích operací včetně
rozúčtování nákladů na jednotlivá nákladová
střediska.
– Účtovací model SafeQ podporuje účtování
na uživatele, nákladová střediska, projekty,
tiskové zařízení a lokality (tiskové servery)
takže organizace má přesný přehled
o reprografickém prostředí.
– Díky využití stávajících identifikačních karet
byla umožněna kompletní evidence tisků
a kopírování jednotlivých zaměstnanců.
– K plné dostupnosti tisku, efektivnímu využití
tiskáren a zvýšení komfortu uživatelů přispěla
funkce Follow-me; uživatel pošle tiskovou úlohu
do tisku a následně si ji může vyzvednout
na libovolném multifunkčním zařízení – tisková
úloha ho na toto zařízení „následuje“ – zařízení
jsou zastupitelná a uživatel se tedy v případě
nedostupnosti nebo fronty u jedné tiskárny
nemusí vracet k pracovní stanici a znovu
tisknout dokument.
– Úřadu se podařilo zajistit zabezpečení citlivých
dokumentů. Díky řešení YSoft SafeQ nedochází
k nekontrolovanému využívání multifunkčních
zařízení neoprávněnými osobami.
– Celé řešení vedlo ke změně chování uživatelů,
která přispěla k výraznému snížení nákladů
na tisk a kopírování a tak významně vyzdvihla
i ekologicky pozitivní vliv.

VERTICAL MARKETS

Šifrovaný přenos dat
Armádní organizace, tajná služba nebo bezpečnostní agentura.
Typ klienta, jeho profil

Armádní organizace, tajná služba nebo bezpečnostní agentura. Základním
požadavkem je zabezpečení přístupu k tištěným dokumentům. Organizace je
sice schopna své dokumenty interně ochránit, nicméně existuje stálá hrozba
úniku tištěných informací a přístupu k nim. Důležitá je dohledatelnost, proto tyto
organizace používají nejnovější technologie v oblasti zabezpečení, jako jsou digitální
podpisy, speciální snímače pro přístup, biometrii a šifrování dat/komunikace. Řešení
smí dodávat jen dodavatel/partner, který má požadovanou bezpečnostní prověrku.

Cíl klienta, jeho vize

„Chceme mít plnou
kontrolu nad všemi
informacemi, které se
tisknou a zamezit jejich
případnému zneužití.“

Největším problémem je zabezpečení tiskových
dat prostřednictvím SSL šifrování a zajistit přístup
k MFP až po autentifikaci pomocí speciálních
šifrovaných karet nebo otisku prstu. Klient dále
požaduje úplnou dohledatelnost všech tisků
a skenů a zajistit u těchto úloh přesné informace
kdo, kdy, kde a v kolika kopiích je tiskl/skenoval.
Pro scanované dokumenty je navíc požadováno,
aby byly digitálně podepsány podle klíče
vlastníka dokumentu.

Dosavadní stav, jakým problémům
klient čelil
Tiskové služby pro studenty byly školou
poskytovány pouze formou obslužného tisku
na sekretariátech, studovnách a v knihovnách
univerzity. Neexistoval jakékoliv propojení těchto
pracovišť, což znemožnilo centrální evidenci
tiskových operací, popřípadě její propojení
na databázi studentů a její následnou integraci
se studentskými kartami ISIC. Univerzita vytiskne
200 000 až 1 200 000 stran měsíčně. Tyto operace
byly jen velmi těžko evidovatelné, popřípadě
vyúčtovatelné, neexistovala jakákoliv automatizace
práce s hotovostí. Univerzita rovněž nebyla schopna
poskytnout centrální kreditní nebo clearingový
systém.

Řešení, použité produkty
– YSoft SafeQ Professional/Enterprise Edition –
základ celého navrhnutého řešení, které zajistilo
nejenom přesné účtování všech výstupů
(tisků, kopií, skenů), ale také administraci
a správu celého tiskového prostředí z jednoho
místa (z jedné aplikace).

• Při použití YSoft SafeQ Enteprise edition,
který v sobě zahrnuje podporu aplikačního
clusteru, je systém navíc zajištěn před
výpadkem jednoho ze serverů. Další
z významných funkcionalit je také možnost
automatického rozdělování zátěže
(Loadballancing) mezi jednotlivými SafeQ
servery.
– YSoft SafeQ Terminal Professional – typicky
s podporou snímače otisků prstů popř.
speciálních šifrovaných karet.
– YSoft SafeQ Scan management s rozšířením
PKI – všechny scanované dokumenty jsou
digitálně podepsány přímo na zařízení klíčem
uživatele na čipové kartě.

Výsledek a přínosy řešení, ROI
Splnili jsme všechny klientovy cílové požadavky
původního zadání za dodržení veškerých
požadavků bezpečností politiky. V rámci
uvedeného řešení firma získala následující
možnosti:
– Zabezpečený přístup ke všem MFP až
po autentifikaci uživatele včetně šifrování
komunikace z uživatelské stanice až
na tiskárnu.
– Digitálně podepsané skenované dokumenty
pomocí osobního klíče na kartě uživatele.
– Dohledatelnost a prokazatelnost práce
s tištěnými dokumenty.
– Plnou dostupnost tisku, efektivní využití
tiskáren a zvýšení komfortu uživatelů
s přispěním funkce Follow-me.
– Zajištění odolnosti proti výpadku systému
a 99.9% dostupnosti tiskových služeb díky
aplikačnímu clusterovému řešení YSoft SafeQ
Enteprise Edition.
– Návratnost investice se pohybuje v rozmezí
1 až 1,5 roku.

