YSoft SafeQ
Edice Professional

Hledáte cestu jak snížit vaše náklady za tisk?
Potřebujete srozumitelný přehled, který vám umožní
kontrolovat využívání tiskáren a kopírek napříč vaší ﬁrmou?
Potřebujete zabezpečit tisk citlivých dokumentů na vaší
ﬁremní síti?
Chtěli byste zvýšit produktivitu snížením prostojů ve frontách
na ﬁremní tiskárny a kopírky?

making the MFPs think

YSoft SafeQ Edice Professional

YSoft SafeQ Professional Edition je nejrozšířenější edicí YSoft SafeQ na trhu. Je vhodná jak pro středně
velké firmy, tak pro velké korporace, školy, projekční kanceláře. Tato edice v sobě obsahuje většinu
funkcionalit, které může YSoft SafeQ nabídnout.
S funkcemi jako Follow-me, zabezpečený tisk, oblíbené úlohy a mnoha dalšími v sobě YSoft SafeQ
koncentruje tiskové prostředí vaší společnosti, umožňující vám monitorovat a kontrolovat náklady
na tisk a kopírování. YSoft SafeQ sbírá data z reprografických procesů ve vaší společnosti a vytváří
přehledný report upravený podle vašich požadavků. S informacemi, které vám YSoft SafeQ poskytuje,
můžete optimalizovat využívání tiskáren, distribuovat rovnoměrně veškeré tiskové operace a eliminovat
nadbytečné tiskárny, které vám zbytečně zatěžují výdajovou stránku společnosti.

Přesměrujte své
tiskové úlohy
na úspornější
tiskárnu

S funkcí YSoft SafeQ Follow-me mohou vaši zaměstnanci odeslat dokument k tisku do tiskové fronty
od svého stolu a potom nechat vytisknout své dokumenty na kterékoliv dostupné síťové tiskárně nebo
multifunkčním zařízení – kdekoliv ve vaší společnosti. A protože tyto dokumenty nejsou vytištěny, dokud
se uživatel nepřihlásí na vybraném zařízení, vytištěné dokumenty nezůstávají pohozené na kopírce
a nečekají, až je někdo vyzvedne. Touto funkcí YSoft SafeQ jednoznačně přispívá k ochraně informací
tisknutých na firemní síti před jejich ztrátou či zneužitím.
Řešení YSoft SafeQ Professional bylo vybráno společnostmi jako je vaše ve více jak 53 zemích celého
světa, čímž udělaly z Y Softu leadera v oblasti tiskového managementu.
Edice Professional je nejvíce prodávanou edici na trhu a poskytne vám převážnou většinu funkcí
z ostatních edicí. Díky své struktuře může být YSoft SafeQ modifikováno podle požadavků klienta,
takže uvažujete-li o speciálních funkcích nebo další podpoře systému, Edice Professional je tou
správnou volbou. Edice Professional je vhodná pro nejrůznější segmenty trhu (školství, finance,
výroba, služby, veřejné organizace a mnoho dalších).

Motivujte své
zaměstnance
k úspoře nákladů
za tisk
Zvyšte produktivitu
vašich zaměstnanců
Zaveďte kvóty pro
tisk a kopírování.
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Charakteristika:
Nabízí převážnou většinu funkcí YSoft SafeQ
Možnosti customizace
Vyvinuto pro střední a velké firmy
Vhodné pro nejrůznější segmenty trhu (školství, finance, výroba, služby, veřejné organizace
a mnoho dalších).

Monitorujte tisk
a kopírování napříč
vaší firmou
Využijte přehledných
reportů z tiskového
prostředí vaší firmy

Umožňuje propojení s externím kreditním systémem (charge-back), centrální reportingový systém,
billingové kódy a detailní nákladovou alokaci. Může být integrována se systémy Active Directory,
Open LDAP, NDS, SAP/R3, RightFax, AS400 a mnoha dalšími. Centrální reportingový systém (CRS)
nabízí administraci firemních poboček. S využitím CRS zvládá automatické generování reportů
a sběr informací bez potřeby terminálů YSoft SafeQ. Edice Professional je charakteristická svým
kreditním systémem a je nejlepším řešením pro školy univerzity, nebo kopírovací centra. Kromě
vlastního kreditního systému je možné po analýze proveditelnosti napojit YSoft SafeQ na externí
kreditní aplikace třetích stran.

Beneﬁty
Lehce integrovatelný do systémů třetích stran
Centrální reportingový systém (CRS)
Plná podpora kreditního systému
Podpora operačních systémů Windows a Linux

YSoft SafeQ Professional Edition

Funkce a vlastnosti YSoft SafeQ Edice Professional
Follow-me
Funkce, která umožní v kombinaci s terminály
YSoft 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.).

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 pohodlnějšímu ovládání.

Reporty a zprávy do e-mailu

Alokujte tiskové
náklady na oddělení
nebo přímo
na zaměstnance
Zvyšte zabezpečení
citlivých dokumentů
proti ztrátě nebo
zcizení

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

Výrazné úspory
S YSoft SafeQ Professional může vaše firma
dosáhnout okamžitých úspor omezením
zbytečných tiskových operací, spolu s šetřením
papíru a tonerů. Před každým tisknutím nebo
kopírováním se musí zaměstnanci nejdříve
přihlásit prostřednictvím své ID karty nebo PINu.
Tato autentifikace vám umožní monitorovat původ
každé z tiskové, skenovací nebo kopírovací
operace. Poté můžete náklady na vybranou
operaci přiřadit buď k oddělení, nebo přímo
k uživateli. S YSoft SafeQ může vaše společnost
dosáhnout až 40% úspor proti původním nákladům
na tisk a kopírování.

Kontrola vašeho systému tiskáren
a kopírek
S YSoft SafeQ Professional můžete centrálně
monitorovat a kontrolovat tiskové a kopírovací
operace napříč vaší firmou a to z jednoho
centrálního místa

Maximum bezpečnosti pro vaše
citlivé informace
YSoft SafeQ Professional vyžaduje identifikaci
od jednotlivých uživatelů před každým tiskem,
kopírováním či skenováním. Díky tomu,
že dokumenty nejsou vytisknuty dřív, než dojde
k autentifikaci, je vyloučeno, že by se vytištěné
dokumenty dostaly do rukou někoho jiného než
k jejich vlastníkovi.

Eliminujte fronty zaměstnanců
u vašich kopírek
YSoft SafeQ Professional obsahuje funkci
Follow-me, která umožňuje průběžné přesměrování
tiskových operací mezi jednotlivými tiskárnami
či multifunkcemi. Každý uživatel se tak po odeslání
svého dokumentu k tisku může rozhodnout, které
zařízení zvolí. V případě fronty tak například
operativně zvolí další nejbližší zařízení, aniž by
musel znovu ze svého počítače odesílat svůj
dokument k tisku.

Ochrana životního prostředí
Světová spotřeba papíru pro tisk neustále roste.
Jakékoliv snížení zbytečného odpadu z tisku
a kopírování snižuje spotřebu životních zdrojů.
S YSoft SafeQ Professional pomáháte chránit
životní prostředí.

www.safeq.cz

www.ysoft.cz

