SafeQ

Zarządzaj drukowaniem w swojej firmie

KONTROLA DOSTĘPU,
KONTROLA KOSZTÓW,
RAPORTOWANIE,
SKANOWANIE, DRUKOWANIE.

Optymalizacja infrastruktury urządzeń umożliwia obniżenie kosztów.
/This is Why /Właśnie dlatego potrzebujesz SafeQ, aby dowiedzieć
się, jak to osiągnąć.

Optymalne rozwiązanie druku.

Wydajność to przede wszystkim efektywna kontrola.
/This is Why /Właśnie dlatego SafeQ przekazuje
zarządzanie urządzeniami w Twoje ręce.
SafeQ to jedno z naszych optymalnych rozwiązań, które

Korzyści wynikające z optymalizacji

umożliwia zarządzanie drukowaniem w firmie. Czy

• Obniżenie całkowitych kosztów drukowania

posiadasz kilka, czy kilkaset urządzeń wielofunkcyjnych
- i niezależnie od producenta lub modelu - SafeQ może
zarządzać całym parkiem urządzeń.
Pozwala monitorować i kontrolować kto może drukować,
kopiować i skanować (i jakie są koszty wykonanych zadań)
nie obniżając wydajności. Ponadto pomaga zwiększyć
wydajność i poziom bezpieczeństwa oraz obniżyć koszty
drukowania.
Modułowe licencjonowanie pozwala Ci dopasować
oprogramowanie do Twoich aktualnych wymagań bez
obawy, że późniejsza rozbudowa będzie wymagała wysokich
nakładów finansowych. Dlatego nazywamy je skalowalnym zmienia się i rośnie razem z Twoją firmą.

i kopiowania
• Pełna kontrola drukowania, kopiowania i skanowania
z możliwością przydzielania praw użytkownikom
oraz grupom roboczym.
• Szczegółowy wgląd w koszty i wydajność całej
infrastruktury drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
• Łatwiejsza kontrola całego parku urządzeń i zwrot
kosztów
• Dzięki analizie wszystkich urządzeń możesz stwierdzić,
które są najbardziej eksploatowane, a które nie i na
podstawie tego zaplanować stosowne zmiany lub
wymienić urządzenia na bardziej wydajne.
• Większe bezpieczeństwo dokumentów dzięki możliwości
autoryzacji użytkowników przy pomocy kodów PIN, kart
magnetycznych lub loginu i hasła Active Directory.
• Możliwość zarządzania skanowaniem oraz tworzenia
prostych workflow.

ZOPTYMALIZUJ CAŁĄ
INFRASTRUKTURĘ URZĄDZEŃ
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Pełna kontrola kosztów drukowania w całej firmie.

Twoja, społecznie odpowiedzialna firma
Oprócz wymienionych wcześniej możliwości, SafeQ

Kwartalny raport z działalności firmy

Informacje dotyczące bieżącego kwartału - od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku
Wydrukowane strony

może również monitorować i analizować dokumenty,
które nie zostały wydrukowane. Dzięki temu otrzymujesz
dokładne informacje na temat zmniejszonej emisji CO2
lub zaoszczędzonych dzięki temu drzewach. Jeżeli Twoja
firma udziela się społecznie i ma zdefiniowaną strategię
społecznej odpowiedzialności biznesu - będzie to doskonałe

Mniejszy format (A4)
Liczba stron

Cena

Większy format (A3)
Liczba stron

Cena

Ogółem*
Liczba stron

Cena

W jednym kolorze
Kolorowe
Czarno-białe
Ogółem
W podsumowaniu większy format jest liczony jako 2 kartki mniejszego formatu

Informacje dotyczące zużycia papieru

narzędzie dla Ciebie.

Mniejszy format (A4)
Liczba stron

Cena

Większy format (A3)
Liczba stron

Cena

Ogółem*
Liczba stron

Cena

Papier

SZCZEGÓŁOWE RAPORTY POZWOLĄ CI
DOKŁADNIE KONTROLOWAĆ WYKORZYSTANIE
FLOTY URZĄDZEŃ ORAZ REGULARNIE
OBNIŻAĆ KOSZTY.

Średnie wykorzystanie
drukowania
dwustronnego [%]

Średnie liczba zadań
w trybie cz.-b.
Średnia liczba
stron na zadanie
W podsumowaniu większy format jest liczony jako 2 kartki mniejszego formatu

PERSONALIZOWANY DASHBOARD POZWALA NA UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH INFORMACJI
I DANYCH STATYSTYCZNYCH ZARAZ PO ZALOGOWANIU DO SYSTEMU.
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Kontrola i monitorowanie kosztów.

Realna kontrola wymaga odpowiednich danych. /This is Why
/Właśnie dlatego dostarczamy tylko konkretne informacje.
Niezależnie od liczby posiadanych drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych, ich lokalizacji, a nawet od szerokiej gamy
producentów i modeli - SafeQ może wykazać rzeczywiste
koszty ich eksploatacji.
Funkcja scentralizowanego zbierania danych zapewnia
szczegółowe informacje na temat wszystkich wykonanych
zadań drukowania w firmie - we wszystkich miejscach
i biurach – w dostępnych i zrozumiałych formatach.
Różnorodne funkcje sporządzania raportów - oprócz
kosztów druku na stronę - podają ilość i format
wydrukowanych, skopiowanych i zeskanowanych
dokumentów w trybie kolorowym i czarno-białym. Uzyskane
wyniki można filtrować według urządzenia, lokalizacji,
użytkownika, projektu, działu oraz daty i godziny.
Po ustawieniu parametrów raporty są sporządzane

Optymalizacja infrastruktury oparta na faktach
Po pewnym czasie uzyskasz prawdziwe rozpoznanie,
jaka liczba drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych jest
wykorzystywana oraz jakie są koszty ich eksploatacji. To
jest moment kiedy zwracają Ci się koszty inwestycji. Na bazie
szczegółowych informacji możesz rozpocząć analizę środowiska
i wprowadzić odpowiednie poprawki do infrastruktury.
Po analize takich danych można zwiększyć kontrolę zadań
drukowania, wprowadzić do systemu reguły, które pozwolą
przekierować wydruki na inne urządzenia lub pomyśleć
nad zmianą rozmieszczenia urządzeń. Wszystko to wpłynie
pozytywnie na wydajność całego rozwiązania oraz pomoże
Ci osiągnąć odpowiedni poziom kosztów. Od momentu
wdrożenia, SafeQ udostępni Ci pełen pakiet informacji,
które pozwolą swobodnie i precyzyjnie podejmować decyzje
dotyczące całego parku urządzeń w Twojej firmie.

automatycznie według ustalonego harmonogramu (lub
na żądanie) i rozsyłane poprzez e-mail do osób, które
najbardziej ich potrzebują.
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MONITORING WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ ORAZ
PODGLĄD TRENDÓW W CAŁEJ FIRMIE.

Zasady i uprawnienia.

Optymalizacja infrastruktury urządzeń - to ciągły proces.
/This is Why /Właśnie dlatego SafeQ udostępnia narzędzia
umożliwiające nieustanną poprawę.
Po zoptymalizowaniu infrastruktury urządzeń można rozpocząć poszukiwanie innych sposobów kontroli i obniżenia kosztów.
Istnieje również możliwość ustalenia ogólnych zasad dla całego przedsiębiorstwa, określających w jaki sposób dane typy
dokumentów należy przetwarzać, np. automatyczne dwustronne drukowanie załączników e-mail w trybie czarno-białym.
SafeQ pozwala kontrolować dostęp użytkowników do określonych funkcji w poszczególnych urządzeniach wielofunkcyjnych,
umożliwiając im wydajne drukowanie. Na przykład, nie wszyscy potrzebują wydruków w kolorze przez cały czas. Jeśli wiesz,
że określona grupa robocza najczęściej wytwarza wielostronicowe dokumenty tekstowe, sensowne jest wprowadzenie zasady
wymuszonego drukowania dwustronnego i ograniczenia drukowania w kolorze.
Prawa dostępu można przyznawać poszczególnym użytkownikom według nazwiska lub zajmowanego stanowiska, przynależności
do grupy roboczej lub wydziału oraz wprowadzić ograniczenia dotyczące liczby dokumentów drukowanych w danym okresie.

Zlikwiduj zalegające na urządzeniach dokumenty
SafeQ jest rozwiązaniem bazującym na centralnych
kolejkach wydruku. Dzięki temu, przy aktywnej autoryzacji,
użytkownik musi podejść do urządzenia, zalogować
się i zwolnić wydruki. Dopiero wtedy może je odebrać
z urządzenia. Ponieważ każdy użytkownik ma swoją własną
kolejkę wydruków, dokumenty nie będą się już więcej
mieszały i nie będą odkładane na urządzeniach.
Dokumenty do druku można wysyłać również w postaci
załącznika do email’a lub bezpośrednio z urządzeń
mobilnych. Dzięki temu, zautoryzowani pracownicy
i wybrani goście mogą swobodnie drukować dokumenty,
których będą potrzebowali w danej chwili. Ponadto, jeżeli
ktoś nie ma zainstalowanej odpowiedniej aplikacji, SafeQ
posiada moduł konwersji, który pozwoli wydrukować nawet
te dokumenty, których nie da się otworzyć.
Wszystko to wraz z wygodnymi funkcjami - jak druk
z podglądem, ponowne drukowanie zadań, dodawanie zadań do
ulubionych i usuwanie zadań - pomagają w promocji łatwej pracy
mobilnej eliminując zbędne zużycie materiałów eksploatacyjnych.
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Sporządzanie raportów i zarządzanie kontami.

Wszyscy współdzielą urządzenia. /This is Why /Właśnie
dlatego SafeQ pozwoli Ci współdzielić ich koszty.

Jeśli podjąłeś kroki konieczne do wyeliminowania zbędnego
zużycia materiałów eksploatacyjnych i zwiększenia wydajności
infrastruktury urządzeń, raporty podobne do tych, z których
korzystałeś do zoptymalizowania swojej infrastruktury, możesz
wykorzystać do przydzielenia kosztów do MPK i osobom
odpowiedzialnym za poszczególne budżety.

Dodatkowo można przydzielić konta grupom

Raporty, które można sporządzać automatycznie lub na
żądanie, możesz wykorzystać w celu wykazania lub zwrotu
kosztów drukowania, kopiowania i skanowania w dowolny
sposób: od użytkowników, grupy robocze, działy, centra
kosztów na klientach kończąc.

Istnieje również możliwość dokładnej regulacji pobieranych

Wybierz jeden z domyślnych raportów lub utwórz własny
w wybranym formacie, np. HTML, PDF, XLS, XML lub CSV.
Obojętnie co wybierzesz – Twój zespół kierowniczy uzyska
korzyści z wielopoziomowego zarządzania kontami, które
przydzielają i wystawiają rachunki za wszelkie zadania
drukowania, kopiowania i skanowania wykonane przez
określonego klienta, centrum kosztów i projekt.

PRZYDZIEL KOSZTY POSZCZEGÓLNYM UŻYTKOWNIKOM,
GRUPOM, DZIAŁOM, CENTROM KOSZTÓW LUB KLIENTOM
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i poszczególnym użytkownikom oraz przyznać im określone
limity. Po wykorzystaniu limitów możesz zdecydować, czy
uzupełnić je, czy po prostu odczekać, dopóki system nie
przywróci salda po określonym czasie.

opłat. Można ustalić wyższe opłaty za wydruki w kolorze
niż w trybie czarno-białym oraz wyższe opłaty za wydruki
w formacie A3 niż w formacie A4. Możesz nawet
subsydiować koszty, aby stały się bardziej przystępne dla
pewnych grup użytkowników.

Bezpieczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie

Dobre zabezpieczenia zwiększają wydajność.
/This is Why /Właśnie dlatego SafeQ pozwala na
wykorzystanie różnych typów autoryzacji.
Bezpieczna identyfikacja zapewnia użytkownikom korzyści
wynikające z drukowania w trybie pull. Innymi słowy każdy
użytkownik może podejść do dowolnego urządzenia
w sieci, zalogować się poprzez proste przeciągnięcie karty
identyfikacyjnej i przeglądać wszystkie dokumenty, które
przesłał do kolejki druku.
W tym miejscu użytkownicy mogą przeglądać i drukować
żądane dokumenty, pozostając przy urządzeniu, dopóki
zadanie nie zostanie zakończone. Wyeliminowane
zostaje również ryzyko tego, że poufne dokumenty będą
wydrukowane bez nadzoru i trafią przez to w niepowołane
ręce. Użytkownik nie może uzyskać dostępu ani przeglądać
jakichkolwiek zadań przesłanych przez inne osoby w firmie.
Ale to nie koniec zalet. Po identyfikacji użytkownika
natychmiast stosowane są zasady ustalone dla
poszczególnych użytkowników, a funkcje sporządzania
raportów i zarządzania kontami kontrolują szczegóły
wszelkich wykonywanych zadań.
W przypadku wykorzystania drukowania z przyznanymi
limitami proces logowania uruchomi kontrolę, aby
sprawdzić czy użytkownik posiada dostateczny limit przed
wydrukowaniem zadania.

SafeQ można wykorzystywać ze wszystkimi popularnymi
typami kart identyfikacyjnych. Jeśli już posiadasz system
kart identyfikacyjnych do kontroli dostępu do biur
i wstępu do budynków, Twoi pracownicy mogą używać
ich do logowania w dowolnej drukarce lub urządzeniu
wielofunkcyjnym.
Jeśli nie korzystasz z kart identyfikacyjnych, możesz uzyskać
wszystkie korzyści wynikające z SafeQ poprzez logowanie
przy pomocy kodu PIN lub loginu i hasła.

Wydajne skanowanie
SafeQ zwiększa również wydajność skanowania. Każdy może
korzystać z prostego skanowania na adres email lub folderu
sieciowego. Jeżeli posiadasz ważne dokumenty, które są
regularnie skanowane, możesz skonfigurować workflow
skanowania w systemie i ustawić je jako jeden przycisk na
panelu. Od tego momentu wystarczy tylko jedno kliknięcie,
wpisanie metadanych i praca będzie wykonana tak jak to
zaplanowałeś.

IDENTYFIKUJ UŻYTKOWNIKÓW PRZED WYKONANIEM
ZADAŃ DRUKOWANIA, KOPIOWANIA LUB SKANOWANIA
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Witamy w firmie Sharp

Sharp Electronics Europe wspiera działalność swoich klientów w zakresie zarządzania dokumentami, Managed Content Services oraz
integracji procesów IT. Oferowane usługi pozwalają na uzyskanie pełnej kontroli nad procesami skanowania, archiwizacji i obiegu
dokumentów w firmie oraz zwiększenie efektywności i wydajności środowiska druku. Sharp jest producentem wysokiej klasy sprzętu
drukującego dla środowisk biznesowych oraz poligrafii - urządzeń wielofunkcyjnych oraz cyfrowych systemów produkcyjnych.
Dodatkowe informacje o oferowanych rozwiązaniach można uzyskać na:
www.sharp.pl
www.twitter.com/Sharp_Europe

Uwagi
Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. YSoft i SafeQ są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Y Soft Corporation w Unii Europejskiej i/lub innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów, usług i logo, wykorzystane w niniejszej
broszurze, są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©2015 Sharp Corporation. SafeQ 5 Output Management
Brochure, maj 2015. Numer zadania 16087. Wszelkie prawa zastrzeżone. E&OE.
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