SAFEQ
PRINT
MANAGEMENT
SUITES
VÝHODY
• Centralizovaná správa tisku snižuje náklady až o 30 % a zvyšuje zabezpečení dokumentů.
• B
 ezpečná a přesná digitalizace dokumentů a automatizovaná workflow zvyšují
produktivitu a redukují úkony založené na papírových dokumentech.
• Nízkonákladová architektura a softwarové moduly nabízejí optimální hodnotu.

Sady YSoft SafeQ Print Management
Suite a Print Management Suite
LD nabízejí centralizovanou správu
podnikového tisku za účelem snížení
nákladů, zvýšení bezpečnosti

dokumentů a zvýšení produktivity
workflow.
Sady YSoft SafeQ Print Management
Suite nabízejí inovativní
nízkonákladovou architekturu

a modulární koncepci s možností
doplňků. Představují komplexní řešení
správy tisku a digitalizace dokumentů
odpovídající potřebám malých,
středních i velkých podniků.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ CENTRALIZOVANÉ SPRÁVY TISKU
Software YSoft SafeQ pro podnikovou
správu tisku poskytuje organizacím
nástroje potřebné k informovanému
rozhodování o tiskovém prostředí.
Díky dokonalému přehledu o využití
tisku budete schopni plánovat další
úspory a optimalizaci investic do

strojového parku. V centralizovaném
tiskovém prostředí spojuje serverová
aplikace vaše multifunkční zařízení
nebo jiné síťové tiskárny s firemním
adresářem. Tímto způsobem mohou
správci tisku zavádět tisk metodou
pull, nastavit zásady řízení tisku

Print Roaming

Mobilní
tisk

a vytvářet efektivní workflow pro
tvorbu, zpracování a distribuci
digitálního obsahu. Viz obrázek 1.
Řešení YSoft SafeQ je integrováno
s ovládacím panelem většiny
multifunkčních zařízení.

Tisk

Kopírování

Skenování

Reporting
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MODULÁRNÍ SADA PRINT MANAGEMENT SUITE – NAVRŽENÁ PRO VAŠE
SOUČASNÉ I BUDOUCÍ POTŘEBY V OBLASTI SPRÁVY TISKU
Bez ohledu na to, zda jste malou či velkou organizací, vaše potřeby v oblasti správy tisku jsou vždy specifické. Z toho
důvodu jsou funkce YSoft SafeQ řešeny formou modulů, díky kterým si můžete pořídit přesně to, co potřebujete dnes,
a postupně přidávat podle toho, jak se budou vaše potřeby měnit. Organizace také mohou snadno přecházet z jedné
sady YSoft SafeQ Platform Suite na druhou, přičemž nemusí znovu platit za moduly, které již využívají a které mají
jednotlivé sady společné.

MODULY

PŘEHLED VÝHOD

OVĚŘOVÁNÍ

• Zabraňuje neautorizovaným uživatelům používat MFD a přistupovat
k dokumentům.
• Dokumenty zůstávají bezpečně uloženy, dokud se uživatel neprokáže
identifikační kartou, kódem PIN, jménem/heslem nebo jejich kombinací.
• Snižuje náklady a plýtvání papírem eliminací úloh, které byly odeslány
k tisku, ale nevyzvednuty.
• Snadné přidělování práv k tisku, kopírování a skenování uživatelům či
skupinám celkově snižuje nároky na správu IT.

TISK NA ZÁKLADĚ
PRAVIDEL

• Na základě knihovny předdefinovaných pravidel prosazuje zásady
správy tisku a snižování nákladů jako např. konverze barevných úloh
na černobílé, tisk na obě strany papíru či přesměrování úlohy na
hospodárnější zařízení. Také si můžete vytvářet pravidla vlastní.
• Uživatelé jsou informování o nákladnosti jejich úloh, což vede
k rozumnějšímu využívání tisku a často i k jeho omezení.
• Zasílání upozornění, pokud uživatel nerespektuje zásady úsporného
tisku, pomáhá prosadit tyto zásady.

PRINT ROAMING® /
CLIENT BASED PRINT
ROAMING™

• Zabezpečený tisk z libovolného multifunkčního zařízení v tiskovém
prostředí bez potřeby dalších ovladačů tisku.
• Škálovatelnost dle potřeb podniku od nasazení v jedné kanceláři po
mnoho pracovišť na různých kontinentech.
• Úlohy jsou vytištěny až po ověření uživatele u zařízení, takže citlivé
dokumenty nezůstávají bez dozoru ve výstupní přihrádce.
• Volitelně lze snížit závislost na nákladných serverech prostřednictvím
zpracování složitých tiskových úloh na pracovních stanicích.

MOBILNÍ TISK

• YSoft Wireless Print pro mobilní zařízení Mac a iOS nabízí praktický
a bezpečný tisk pro mobilní pracovníky.
• Bezpečný mobilní tisk prostřednictvím webového rozhraní nebo
elektronické pošty na MFD
• Podpora tisku anonymních hostů
• Automatická konverze formátu (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG)
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MODULY

PŘEHLED VÝHOD

• Bezpečné skenování na jedno kliknutí do předdefinovaných knihoven
dokumentů v Microsoft SharePoint® a Dropbox®
Business / Dropbox Enterprise usnadňuje digitalizaci a distribuci
dokumentů.

CORE WORKFLOWS

• Vyhledávání a získávání dokumentů je snadné a rychlé díky možnosti
procházet složky a ukládat soubor pod identitou uživatele
• Skenování do e-mailu, domovské složky nebo předem určeného
umístění pomocí skriptu
• Integrace do stávajících podnikových procesů zvyšuje hodnotu vašeho
tiskového prostředí

KREDIT A ÚČTOVÁNÍ

• Individuální nebo skupinové účty usnadňují administrativní úkony
• Podpora ceníků, nákladových středisek, účtovacích kódů a kvót využití
pro snadnou alokaci nákladů
• Podpora placených tiskových služeb pro lepší kontrolu, správu a krytí
nákladů

REPORTING

• Předdefinované nebo uživatelské reporty poskytují na faktech
založená data a audity využití
• Exekutivní a ekologické reporty poskytují souhrnné výsledky
a informace o udržitelnosti.
• CRS reporty s vyžitím OLAP krychlí a analýz dlouhodobých trendů
pomáhají správcům systémů efektivněji spravovat strojový park
tiskáren

PRINT ROAMING & CLIENT BASED PRINT ROAMING
Print Roaming, známý rovněž
jako pull-printing, umožňuje
zaměstnancům odesílat tiskové úlohy
a bezpečně je tisknout na jakékoliv
tiskárně v tiskovém prostředí, a to
nejen v celé místnosti nebo budově,
ale třeba i v jiné zemi nebo dokonce
na jiném kontinentu.
Dokumenty zaslané na tisk jednoduše
„následují“ svého vlastníka na
jakékoliv multifunkční zařízení v
organizaci, které je připojeno k
systému YSoft SafeQ a ze kterého
je zaměstnanec oprávněn tisknout.
Jednou z hlavních předností
architektury řešení YSoft SafeQ je
podpora funkce Print Roaming v
libovolné míře. Tímto způsobem může
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uživatel odeslat tiskovou úlohu ze
své hlavní kanceláře a přeletět do
jiné lokality své firmy, kde si úlohu
jednoduše vytiskne, a to zcela bez
nutnosti instalace dodatečných
tiskových ovladačů. Viz obrázek 2.
Architektura řešení YSoft SafeQ
zahrnuje funkci serverů YSoft SafeQ
Site Servers pro vysoký výkon, který
je navíc libovolně škálovatelný. To
vede k zásadnímu snížení počtu
serverů potřebných k podpoře
vysoké dostupnosti tiskových služeb.
Propojením uzlů serverů YSoft
SafeQ Site Servers do skupin navíc
YSoft SafeQ umožňuje snadnou
škálovatelnost k připojení dalších
tiskáren a zvýšení výkonu systému.
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Za účelem dalšího snížení celkových
nákladů na vlastnictví umožňuje
Client Based Print Roaming
zpracování složitých tiskových úloh
na pracovních stanicích uživatelů,
takže lze významně snížit počet
nákladných tiskových serverů –
obvykle 2x až 4x*.
Servery jsou sice zapotřebí pro
vytvoření uživatelského rozhraní,
zajištění zabezpečení a poskytování
služeb integrovaných webových
terminálů, ale lze je nahradit
odlehčeným zařízením YSoft
SafeQube 2. Viz obrázek 3.
* Snížení počtu serverů závisí na objemech tisku,
počtu zařízení a počtu uživatelů.
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Budova v Dallasu – A

Budova v Dallasu – B

Budova v New Yorku – C

Obrázek 2. Print Roaming

„Využití řešení pro tisk metodou pull (kterým se také říká „follow-me, follow-you“ nebo uvolnění tiskové úlohy)
vzrostlo u středních a velkých organizací z 5 až 10% podílu na řízených tiskových službách (MPS) v roce 2005 na
více než padesát procent, a to navzdory licenčním poplatkům.“
Gartner, Market Trends - Managed Content Services for the IT Side of Printing, Ken Weilerstein, září 2015,
Doc #G00279020

Centrální
správa

YSoft SafeQube 2

Server
Spooler

Pracovní stanice
s Client Spoolery

Pracovní stanice
Místo A

Místo B

YSOFT SAFEQ PRINT MANAGEMENT SUITE LD
YSoft SafeQ Print Management Suite LD (Limited Devices) nabízí veškeré výhody centralizované správy dokumentů
a základní funkce workflow pro vybraná multifunkční zařízení – především formátu A4 – v cenově dostupné sadě.
S funkcemi jako Print Roaming a zabezpečený tisk zvyšuje sada LD hodnotu těchto zařízení i návratnost investic.
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DOPLŇKOVÁ ŘEŠENÍ Y SOFT
Softwarové sady YSoft SafeQ Suite lze používat v kombinaci s dalšími volitelnými hardwarovými a softwarovými řešeními.
Y Soft navrhuje, vyrábí a testuje každé hardwarové řešení tak, aby hladce spolupracovalo se softwarem YSoft
SafeQ. Nabízíme kompletní řešení na klíč, u kterých mají naši zákazníci jistotu, že software a hardware budou hladce
spolupracovat, takže nemusejí sestavovat řešení z nesourodých systémů různých dodavatelů, u kterých je třeba řešit
různou cenu a kontrakty služeb a podpory, což často vede k negativní zkušenosti zákazníka.

YSOFT SAFEQ TERMINAL PRO 4
Není-li žádoucí nebo proveditelné integrované řešení, lze
YSoft Terminal Pro 4 používat jako rozhraní po ověřování,
Print Roaming a další funkce. Y Soft nabízí moderní
dotykový displej s vestavěným slotem pro čtečku karet.

YSOFT USB READER 3
A IDENTIFIKAČNÍ KARTY
Ať už používáte integrované řešení nebo externí terminál,
čtečka YSoft USB Reader 3 a identifikační karty umožňují
pohodlné ověření totožnosti protažením karty čtečkou na
MFD nebo síťovém zařízení. Kabely ke čtečkám dodáváme
na vyžádání.

PLATEBNÍ AUTOMAT YSOFT

YSOFT SAFEQUBE 2

Při použití v kombinaci s YSoft SafeQ modulem Kredit
a účtování anebo 3D tiskárnou YSoft be3D eDee
umožňuje tento samoobslužný platební terminál
uživatelům vkládat peníze na svůj účet v mincích či
bankovkách příslušné měny. Platební automat YSoft je
zabezpečený proti krádežím a automaticky odešle zprávu
správci v případě detekce snahy o zneužití.

Organizace, které hledají způsob, jak zeštíhlit svou
infrastrukturu tiskových služeb, mohou použít YSoft
SafeQube 2 jako odlehčené alternativy serveru. Složité
tiskové úlohy jsou v kombinaci s Client Based Print
Roaming zpracovávány na pracovních stanicích, zatímco
SafeQube zodpovídá za ověřování uživatelů a vykazování
aktivity lokálního spooleru pro centrální správu – což je
méně náročné na zpracování a přenos dat. Zařízení YSoft
SafeQube 2 také poskytuje rychlejší uživatelské rozhraní
a je méně ohroženo výpadky sítě.

APLIKACE YSOFT SAFEQ MOBILE
TERMINAL

YSOFT BE3D EDEE

Mobilní terminálová aplikace YSoft SafeQ Mobile Terminal
umožňuje bezpečný tisk ze smartphonů a tabletů
s operačními systémy iOS a Android. K identifikaci
MFD či síťové tiskárny jsou použity QR kódy, které po
naskenování do mobilní aplikace umožní uživateli tisk
a výběr dalších dokončovacích možností. Aplikace YSoft
SafeQ Mobile Terminal je také nákladově efektivním
řešením zpřístupňujícím funkce YSoft SafeQ na menších
tiskárnách a MFD formátu A4.
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YSoft be3D eDee je první 3D tiskárna, vyvinutá speciálně
pro oblast vzdělávání, která integruje správu tisku
účtovací systém. Při použití společně s YSoft SafeQ Print
Management Suite umožňuje vzdělávacím institucím
vytvořit jediné centralizované prostředí pro správu tisku
s účtovacím systémem pro 2D a 3D tiskárny. eDee
umožňuje školám spravovat využívání 3D tiskáren
a účtovat podle skutečných nákladů studentům
i personálu.
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Ústředí společnosti

1

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

4

Regionální ústředí
Severní Amerika
Y Soft North America, Inc.
1452 Hughes Rd, Suite 110
Grapevine, TX 76051

Blízký východ
Y Soft Střední východ
Office 410, 4th Floor, Alfa Building
Dubai Internet City, Dubaj

Latinská Amerika
Y Soft Latinská Amerika
2000 Ponce de Leon Blvd, Suite 652
Coral Gables, FL 33134

Asie a Tichomoří
Y Soft Japan Ltd.
KFM Building, 10th Floor
658-0032 Koyocho
Higashinada Kobe,
Hyogo Japonsko

Pokud chcete získat přehled o více než šestnácti zemích a pobočkách, navštivte naše webové stránky.
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ostatní známky anebo registrované ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných
vlastníků. Informace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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