YSoft SafeQ klient
Měníme definici správy tisku

Přehled řešení YSoft SafeQ

YSoft SafeQ je komplexní softwarové řešení správy tisku vyvinuté pro podniky za účelem snížení
nákladů na tiskové služby, zvýšení produktivity a vylepšení zabezpečení dokumentů.
Díky tomu, že můžete sledovat a účtovat každý tisk, sken nebo každou kopii, máte k dispozici
data potřebná k tomu, abyste porozuměli aktuálním nákladům a chování v tiskovém prostředí.
Tyto nástroje vám pomohou vytvořit a vynutit zásady tisku, které povedou ke snížení nákladů.
Zabezpečené ověření snižuje nebezpečí spojená s dokumenty zapomenutými ve výstupních
zásobnících nebo s vyzvednutím úlohy neoprávněnou osobou.
Bezpečné skenování dokumentů do předem definovaných složek zvyšuje produktivitu
zaměstnanců. Můžete rovněž zabezpečeně podporovat tisk z mobilních zařízení, čímž
se zaměstnanci stanou produktivnější bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Monitorování vašeho tiskového prostředí pomocí YSoft SafeQ je snadné. Komplexní
reporty a centralizovaný hlavní panel založený na webovém prohlížeči zjednodušuje správu
tiskového systému.

YSoft SafeQ Suite

www.ysoft.com

Souhrn funkcí

Ověření

Zabezpečený přístup k multifunkčním zařízením a dokumentům
Ověření uživatelů pomocí karty, PIN kódu, uživatelského jména/hesla nebo kombinace
Ochrana proti neautorizovaným uživatelům
Přiřazení práv k tisku, kopírování a skenování

Tisk na základě pravidel

Úspora nákladů pomocí vynuceného řízení tisku (barevný na černobílý, jednostranný
na oboustranný, úspornější tiskárny atd.)
Oznámení, pokud uživatel nedodrží některá z pravidel

Print Roaming

Tiskněte bezpečně na jakémkoliv multifunkčním zařízení ve vašem tiskovém prostředí
Škálovatelnost pro obchodní potřeby od jedné kanceláře až po vícero kontinentů
Tisk úloh až po ověření uživatele

Mobilní tisk

Podporuje přímý tisk ze zařízení iOS a Mac; podporuje odesílání úloh na multifunkční
zařízení přes web nebo e-mail
Anonymní tisk hostů
Automatická konverze formátů (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG)

Správa skenování

Bezpečné skenování jedním kliknutím
Skenování do e-mailu, domovské složky nebo předem určeného umístění pomocí skriptu
Integrace do stávajících obchodních procesů

Kredit a účtování

Individuální nebo skupinové účty
Ceníky a nákladová centra
Podporuje platbu za služby

Reporting

Předdefinované nebo vlastní manažerské reporty
Exekutivní a zelené reporty
CRS reporty používající datové krychle OLAP a analýzy dlouhodobých trendů

Naplnění vašich výzev týkajících se tiskových služeb

YSoft SafeQ Suite

Snížení nákladů

• Print Roaming
• Tisk na základě pravidel
• Správa skenování
• Reporting

Kolik výtisků, kopií a skenů se provede
a jaké jsou náklady?

YSoft SafeQ Suite

Zvýšení produktivity
Jsou vaši zaměstnanci efektivní a produktivní
při používání multifunkčních zařízení a síťových tiskáren?

Lepší zabezpečení dokumentů
Kdo tiskne a skenuje jaké dokumenty
a je to bezpečné?

• Ověření
• Print Roaming
• Správa skenování
• Mobilní tisk

YSoft SafeQ Suite
• Ověření
• Správa skenování
• Reporting

Přehledné workflow YSoft SafeQ

Kredit a účtování

Tisk na základě pravidel
Ověření

Správa skenování

Reporting

Reporting

Print Roaming

Mobilní tisk

Průvodce vaším rozhodnutím o správě tisku

Ekonomické úvahy
• Jaké jsou vaše firemní zásady týkající se tiskáren,
kopírek a multifunkčních tiskáren?
• Jaký je váš aktuální rozpočet na produkci dokumentů?
Je to opravdu rozpočet, nebo pouze aktuální náklady?
• Jaké služby a jací uživatelé jsou zodpovědní za tyto náklady?
• Jak víte, že tisky a kopie zaměstnanců se týkají jejich pracovních úkolů
nebo jsou pro jejich vlastní použití?
• Jak zabraňujete hromadění nepotřebného papíru v koších u tiskáren a kopírek?
• Jaké jsou vaše zásady pro zabránění plýtvání papírem při tisku a kopírování?

Úvahy o produktivitě
• Jaký je proces při skenování dokumentů? Jak si uživatelé vyzvedávají svoje skeny?
• Jak podporujete tisk z vlastních zařízení, mobilní a vzdálený tisk a tisk návštěv
ve vaší společnosti?

Úvahy o zabezpečení
• Jaké jsou zásady ohledně používání multifunkčních zařízení?
• Co se děje s výtisky, které jsou vytištěny, ale nikdo si je u tiskárny nevyzvedne?
• Jak zajišťujete, že jsou naskenované dokumenty bezpečně doručeny a že je lze sledovat?
• Jak by postihlo váš business, kdyby se důvěrný dokument dostal do nepovolaných rukou?

Úvahy IT oddělení
• Pokud bude trvat pouze 10 minut, aby uživatel získal potřebné dovednosti s řešením
YSoft SafeQ, je to akceptovatelné?
• Věděli jste, že za vás nainstalujeme YSoft SafeQ? Bylo by to pro vás pohodlnější,
než kdybyste si ho měli instalovat sami?
• Jak spravujete různé značky tiskáren nebo multifunkčních zařízení a tiskové ovladače?
• Používáte ID karty nebo smart karty pro přístup do budov, k odběru jídla
nebo pro jiné procesy ověřování?
• Jak plánujete přistupovat k budoucím potřebám tisku ve vaší společnosti, když bude
společnost růst, nabírat další zaměstnance a její kanceláře budou expandovat?

Současné obchodní výzvy

Snížení nákladů až o 30 %
„Díky optimalizaci tiskového prostředí pomocí
YSoft SafeQ se nám podařilo snížit naše náklady
za tisk, kopírování a skenování o 30%.
A protože jsme současně vyměnili neefektivní
stará multifunkční zařízení za nová, dočkáme se
v následujících pěti letech dalších úspor.
Při tomto výrazném snížení nákladů
očekáváme návratnost investice za dva roky.“

Pavol Bonotka
Česká pojištovna, a.s.

Současné obchodní výzvy zahrnují snižování nákladů, zvyšování produktivity a zlepšování
zabezpečení dokumentů. Tyto výzvy jsou dokonce ještě důležitější ve správě podnikových
tiskových služeb. Znáte tiskové prostředí vaší firmy a odpovědi na následující otázky?
• Kolik výtisků, kopií a skenů se provede a jaké jsou příslušné náklady?
• Kdo tiskne, kde tiskne a je to bezpečné?
• Jsou zaměstnanci efektivní a produktivní při používání multifunkčních zařízení?
YSoft SafeQ vám může pomoci.

Kontaktujte nás
Jsme autorizovaný partner společnosti Y Soft a jsme certifikovaní k tomu,
abychom navrhovali a zaváděli řešení, služby a podporu YSoft SafeQ.

Začít s tiskovým řešením
YSoft SafeQ je snadné.

Y Soft Corporation, a.s.
Technologický park
Technická 2948/13
616 00 Brno
Česká republika
info@ysoft.com

1.

Ucelený přehled požadavků zákazníka:
vyplňte automatizovaný dokument se zákaznickými požadavky.

2.

Ukázka anebo revize řešení YSoft SafeQ: vyžádejte si demo produktu.

3.

Testování konceptu (podle požadavku): Vyzkoušejte si YSoft SafeQ pro dobu
dvou týdnů na 3 až 5 multifunkčních zařízeních.

4.

Cena a revize nabídky: revize cenové nabídky, návratnosti investice a požadavků zákazníka.

5.

Rozpis prací nebo revize akceptace zákazníkem: revize implementačního plánu
a akceptačních kritérií.

Y Soft North America, Inc.
Grapevine, TX
info.na@ysoft.com

Y Soft France SARL
La Garenne-Colombes
info.france@ysoft.com

Y Soft Latinská Amerika
Coral Gables, FL
info.la@ysoft.com

Y Soft Israel Ltd.
Tel Aviv
info-israel@ysoft.com

Y Soft Australia Pty Ltd.
Killarney Heights, NSW
info.ap@ysoft.com

Y Soft Japan Ltd.
Hyogo
info.jp@ysoft.com

Y Soft Magyarország Kft.
Budapešť
info@ysoft.hu

Y Soft Asia Pacific Pte. Ltd.
Singapur
info.sg@ysoft.com

Y Soft Střední východ
Dubaj
info@ysoft.com

www.ysoft.com

