
YSoft SafeQ 
ENTERPRISE SUITE 

 Kategorie

Správa 
výstupu

 Moduly

 – YSoft SafeQ Authentication
 – YSoft SafeQ Print Roaming
 – YSoft SafeQ Reporting
 – YSoft SafeQ Rule-based Engine
 – YSoft SafeQ Credit and Billing
 – YSoft SafeQ Mobile Print
 – YSoft SafeQ Core Workflows
 – YSoft SafeQ Advanced Workflows

ZabezpečeníDigitalizace 
a správa 
dokumentů

Účtování  
a správa  
uživatelů



V současné době hledají podniky inteligentnější způsoby implementace podnikových kancelářských řešení. Snížení 
nákladů, zvýšení produktivity a zvýšení bezpečnosti dokumentů představují vždy významná témata – bez ohledu na to, 
jak daleko se již organizace dostala na své cestě k optimalizaci řízení tisku a digitalizace. Inteligentnější styl práce 
také znamená zjednodušení postupů při nasazení řešení. Y Soft i Konica Minolta těmto potřebám rozumí a představují 
nejkomplexnější a přitom flexibilní platformu jak pro rozsáhlé, tak i malé a střední podniky.

Systém SafeQ je řešení pro správu tisku a digitalizaci dokumentů, navržené tak, aby splňovalo rostoucí potřeby organizací, 
které chtějí efektivně řídit a snižovat náklady na tiskové služby, vytvářet účinnější workflow při digitalizaci a zvýšit zabezpečení 
dokumentů. YSoft SafeQ, jako mimořádně škálovatelné a funkčně bohaté řešení pro správu tisku, zvyšuje efektivitu a flexibilitu 
v kanceláři. Díky plné modularitě lze tuto softwarovou sadu nakonfigurovat přesně podle potřeb uživatelů. Ještě výhodnější je, 
že různé SafeQ moduly lze zakoupit a nasadit jednotlivě nebo v potřebné kombinaci.

YSoft SafeQ Enterprise Suite je vhodná právě pro vás, pokud má vaše organizace následující požadavky:

DŮRAZ NA
CHYTŘEJŠÍ ZPŮSOBY PRÁCE 

 – Chcete omezit tiskové a související náklady celé 
společnosti. Přesto by všichni zaměstnanci měli mít 
možnost tisknout i kopírovat kdykoliv, a to i v případě 
závady tiskárny.

 – Musíte reportovat co, kdy, kolik, kde a kdo vytiskl, což 
zajišťuje, že se tisknou pouze dokumenty související 
s prací a veškeré náklady tisku jsou přiřazeny jejich 
původcům.

 – Potřebujete zajistit kompletní tiskové prostředí a elimino-
vat tak neoprávněný přístup k důvěrným dokumentům 
a kritickým podnikovým informacím.

 – Chcete-li propojit všechny firemní kanceláře i pobočky a 

umožnit vytisknout dokument, kdekoliv je potřeba.
 – Přejete si zjednodušit skenování dokumentů a práci 

s nimi v celém podniku.
 – Potřebujete pokročit s digitalizací napříč procesy 

a pracovními činnostmi.
 – Chcete-li celkově zvýšit efektivitu zlepšením automatiza-

ce workflow.

Stručně řečeno, očekáváte nejvyšší účinnost správy 
a ochrany celé tiskové infrastruktury vaší společnosti – což 
je přesně to, co SafeQ udělá za vás!



SafeQ Enterprise Suite je díky své modulární struktuře 
velmi pohodlným řešením správy tisku a digitalizace 
dokumentů, které nabízí flexibilitu a velký rozsah funkcí, 
takže splní prakticky každou potřebu uživatelů. YSoft 
SafeQ, nainstalované na firemním serveru, dokáže 
sledovat jakoukoli tiskovou úlohu, vytvořenou v síti. 
A co víc, SafeQ dokáže řídit nejen multifunkční zařízení 
a síťové tiskárny; jeho funkce sledování a účtování 
mohou zahrnovat také místní tiskárny a poskytnout 
tak plnou kontrolu a transparentnost toho, co kdy kdo 
tiskne a na jaké zařízení.

YSoft SafeQ Enterprise Suite je přístupné přes harmonizo-
vané webové rozhraní administrace, které je velmi intuitivní 
díky svému přizpůsobitelnému dashboardu. Je tak možná 
jednoduchá správa tiskového prostředí celé korporace, aniž 
by bylo nutné náročné zaškolení. Pro uživatele je výhodou 
zabezpečený tisk, protože vytištěné stránky již nezůstávají 
ležet bez dozoru ve výstupních zásobnících, kde se mohly 
dostat do nepovolaných rukou.

YSoft SafeQ Enterprise Suite sestává z celkem osmi 
samostatných modulů, které dohromady zajišťují maximální 
flexibilitu a škálovatelnost:

YSoft SafeQ ENTERPRISE SUITE

 – YSoft SafeQ Authentication poskytuje pohodlné 
přihlášení uživatele na výstupním zařízení pomocí 
uživatelského jména a hesla, PINu nebo bezkontakt-
ní karty, takže tisk je spolehlivě zabezpečen.

 – YSoft SafeQ Print Roaming umožňuje uživatelům 
odesílat tiskové úlohy na jakoukoli tiskárnu, kdekoli 
v rámci sítě a vyzvednout si své výtisky všude tam, 
kde je potřebují.

 – YSoft SafeQ Reporting se stará o sledování 
a zaúčtování všech tiskových úloh. Nabízí tak 
schůdné řešení pro organizace, které chtějí sledovat, 
„kdo/co/kde/kdy“ v celém svém tiskovém prostředí.

 – YSoft SafeQ Rule-based Engine umožňuje 
správci určit rozličným uživatelům individuální tiskové 
podmínky, jako je například omezení přístupových 
práv k barevnému tisku nebo povinné používání 
oboustranného tisku.

 – YSoft SafeQ Credit and Billing je základním 
modulem pro vzdělávací instituce a projektová 
prostředí, kde je potřeba náklady tisku, skenování 
a kopírování účtovat zpět svému původci.

 – YSoft SafeQ Core Workflows poskytuje funkce 
správy skenování, včetně skenování do domovské 
složky, skenování do e-mailu a jednotlačítkového 
skenování. A kde nebudou standardní funkce stačit, 
mohou uživatelé vytvářet své vlastní, přizpůsobené 
skenovací skripty.

 – YSoft SafeQ Mobile Print umožňuje uživatelům 
posílat tiskové úlohy ze svých mobilních zařízení 
e-mailem nebo přes webovou stránku, zvyšuje jejich 
mobilitu a osvobozuje je od nutnosti tisku jen ze 
svého pracoviště.

 – SafeQ Advanced Workflow poskytuje mnoho 
pokročilých funkcí, zahrnujících špičkové OCR, 
vyčištění obrazu, odstraňování prázdných stránek, 
zachycení zvýrazněného textu pro další použití, 
převod do formátů prohledávatelného PDF, Microsoft 
Wordu a Microsoft Excelu. 
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Kromě toho SafeQ nabízí rozšiřující funkce díky 
postupně se rozšiřující knihovně volitelných konektorů 
do řešení 3. stran, on-premise (u zákazníka) i v cloudu, 
jako Box for Business, Disk Google a Microsoft 
OneDrive.



Jednou z velkých výzev, jimž všechny podniky čelí, je ochrana dokumentů a také interních dat a informací. V důsledku 
toho musí být výstupní zařízení spolehlivě blokována proti neautorizovanému přístupu; uživatelé se na multifunkci musí 
ověřit PINem, bezkontaktní kartou nebo uživatelským jménem a heslem, a teprve poté mohou tisknout, kopírovat nebo 
skenovat své dokumenty.

 Výhody:

 – Důležité informace a citlivá firemní data jsou zabezpeče-
na a chráněna proti tomu, aby se dostala do špatných 
rukou.

 – Přístup je omezen pouze na oprávněné osoby, což 
snižuje riziko narušení bezpečnosti.

 – Můžete bedlivě a za všech okolností kontrolovat, kdo 
a jak tiskne.

AUTHENTICATION:
BRÁNÍ NEOPRÁVNĚNÉMU 
PŘÍSTUPU 

 Vaše situace:

 – Chcete mít kontrolu nad tím, kdo ve vaší firmě tiskne 
nebo skenuje.

 – Potřebujete eliminovat výtisky, ležící bez dozoru 
ve výstupních zásobnících tiskáren.

 – Musíte neoprávněným uživatelům zabránit v přenosu 
naskenovaných dokumentů mimo vaši společnost.

 Naše řešení: YSoft SafeQ Authentication

Modul YSoft SafeQ Authentication pomáhá organizacím 
zvýšit úroveň zabezpečení tištěných dokumentů. Zabraňuje 
nekontrolovanému přístupu k zařízením tím, že je blokuje, 
dokud se uživatel neověří. Ověření je možné buď na in-
terním terminálu tiskárny nebo prostřednictvím externího 
terminálu, připojeného k zařízení. Pro maximální pohodlí 
si mohou uživatelé, ověřující se bezkontaktní kartou, při 
prvním použití SafeQ kartu sami zaregistrovat.
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Globální korporace musí zajistit plnou flexibilitu práce. Pokud jde o tisk a správu dokumentů, v ideálním případě to 
zahrnuje možnost, aby uživatelé odesílali tiskové úlohy v kterékoli pobočce firmy, s možností vyzvednout si výtisky 
na tiskárně kdekoli jinde.

dokonce o místo na jiném kontinentu – uživatelé mohou 
své úlohy tisknout kdekoliv, bez jakýchkoli zeměpisných 
omezení. YSoft SafeQ poskytuje tuto funkci s využitím 
jedinečné technologie, která pro rychlý a efektivní 
přenos dat vyžaduje pouze velmi malou šířku pásma sítě. 
YSoft SafeQ, nově rozšířený o tiskový roaming na bázi 
klienta, může snížit množství tiskových serverů díky využití 
pracovních stanic.

 Výhody:

 – Pohodlný a časově úsporný tisk úloh na vámi zvolené 
tiskárně, bez ohledu na umístění kanceláře.

 – Snadné a okamžité opakování tisku díky označení často 
používaných dokumentů jako oblíbené.

 – Lepší spolupráce díky sdílení tiskových front v týmu 
nebo oddělení.

PRINT ROAMING:
TISK KDYKOLI A KDEKOLI

 Vaše situace:

 – Nechcete, aby byl váš tisk dokumentů omezen pouze 
na jednu budovu nebo lokalitu.

 – Potřebujete, aby vaši zaměstnanci mohli odesílat tiskové 
úlohy na jednom místě a tisknout tyto dokumenty podle 
potřeby jinde.

 – Očekáváte, že tato funkce zvýší efektivitu celé vaší 
tiskové flotily a umožní vašim zaměstnancům pracovat 
nezávisle na geografické vzdálenosti.

 Naše řešení: YSoft SafeQ Print Roaming*

S modulem YSoft SafeQ Print Roaming mohou uživatelé 
na jednom místě odesílat tiskové úlohy a potom je tisknout 
kdekoliv v celé organizaci, kdykoliv to potřebují. Bez ohledu 
na to, zda jde jen o jinou kancelář, jinou budovu nebo 

*vyžaduje YSoft SafeQ Authentication
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Základem dlouhodobého snížení nákladů je monitorování tisku a skenování zaměstnanců a celkového tiskového 
provozu v organizaci.

o celém tiskovém prostředí, s rozpadem oprávněných ná-
kladů ať už na nákladová střediska, zařízení nebo uživatele. 
Další užitečnou funkcí SafeQ jsou ekologické reporty, které 
ukazují pozitivní efekty tiskových úspor, pokud jde o snížení 
spotřeby dřevní hmoty, vody a omezení produkce CO2. 
Zprávy mohou být na roční, čtvrtletní nebo měsíční bázi 
a mohou obsahovat vaše firemní logo. Pro pohodlné sdílení 
je lze snadno exportovat do různých formátů souborů, jako 
je PDF, HTML nebo DOC.

 Výhody:

 – Optimalizace celkové efektivity tisku na základě 
podrobných reportů, identifikujících místa s náklady 
na tisk.

 – Podrobný přehled o poměru mezi tiskem a skenováním.
 – Úspora času administrátora díky automatizovanému 

nastavení přehledů a zasílání reportů určeným uživate-
lům e-mailem.

 – Okamžité generování komplexních a přizpůsobených 
manažerských reportů pro vedoucí pracovníky.

 – Snadná tvorba ekologických reportů, například pro 
CSR a podobnou dokumentaci, zobrazující množství 
přírodních zdrojů, uspořených díky použití SafeQ.

REPORTING:
NÁKLADY POD KONTROLOU DÍKY 
SLEDOVÁNÍ TISKU A SKENOVÁNÍ

 Vaše situace:

 – Musíte kontrolovat náklady na tisk tak, aby nepřekročily 
přidělený firemní rozpočet.

 – Chcete vědět, která oddělení, služby a uživatelé jsou 
za náklady na tisk zodpovědní.

 – Musíte pravidelně vytvářet reporty, ideálně bez manu-
álního zásahu, které pokrývají všechny firemní pobočky 
a dceřiné společnosti.

 – Potřebujete sestavit rozsáhlé, ale snadno pochopitelné 
přehledy pro vrcholové vedení.

 Naše řešení: YSoft SafeQ Reporting

Své tiskové náklady udržíte pod kontrolou díky SafeQ 
Reporting: tento centrálně instalovaný přehledový nástroj 
dokáže sledovat všechny činnosti tisku a skenování 
dokumentů napříč celou organizací a poskytne vám tabulky 
a grafy s detailními přehledy. YSoft SafeQ monitoruje veš-
kerý tisk, kopírování i skenování a uchovává o každé úloze 
podrobné informace, zahrnující název úlohy, datum tisku, 
náhled první stránky a počet stránek. Na základě těchto 
informací lze na několik málo kliknutí vytvářet obsáhlé 
reporty. Velmi pohodlně lze generovat také reporty pro 
management, poskytující užitečné a komplexní přehledy 
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Pravidla tisku jsou nezbytná pro podniky, které chtějí svou tiskovou infrastrukturu efektivně spravovat s cílem  
významně snížit celkové náklady na tisk.

příchozí tiskové úlohy tohoto konkrétního uživatele nebo 
skupiny uživatelů; úlohy budou vytištěny nebo zpracovány, 
pouze pokud splňují podmínky pravidel. Je odmítnut 
jakýkoli dokument, který neodpovídá stanoveným podmín-
kám, přičemž uživatel obdrží příslušnou zprávu. Tato funkce 
dělá z YSoft SafeQ Rule-based Engine ideální nástroj, 
s nímž dostanete své tiskové náklady a práci s dokumenty 
pod kontrolu.

 Výhody:

 – Efektivní snížení celkových nákladů na tisk použitím 
specifických pravidel tisku, například omezení jen 
na černobílý tisk atd.

 – Využití kapacity celé tiskové flotily striktním přidělením 
tiskové úlohy vhodnému zařízení, tj. velké tiskové úlohy 
jsou směrovány na velkoobjemové tiskárny.

 – Zvýšení důvěrnosti dokumentů díky automatickému 
vodoznaku na dokumentech s citlivým nebo kritickým 
obsahem.

RULE-BASED ENGINE:
PRAVIDLA TISKU VÁM UŠETŘÍ  
PENÍZE A UMOŽNÍ DOHLED

 Vaše situace:

 – Chcete nastavit a řídit pravidla, optimalizující pracovní 
postupy tisku dokumentů.

 – Potřebujete snížit náklady na tisk řízením toho, co a jak 
uživatelé tisknou.

 – Chcete snížit náklady na tonery omezením barevného 
tisku.

 – Nechcete umožnit tisk každého e-mailu nebo, pokud je 
to nevyhnutelné, chcete jejich tisk omezit jen na černo-
bílý.

 Naše řešení: YSoft SafeQ Rule-based Engine

YSoft SafeQ Rule-based Engine je tím pravým modulem, 
který rychle, spolehlivě a efektivně sníží náklady na tisk. 
Nabízí vám širokou řadu různých uživatelských rolí, které 
lze přidělit jednotlivým uživatelům nebo jejich skupinám. 
YSoft SafeQ poté odpovídající pravidla uplatní na všechny 
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Instituce v oblasti vzdělávání, jako jsou univerzity, veřejné knihovny a obdobné organizace, potřebují nabízet tisk, 
kopírování a skenování, ale samozřejmě musí uživatelům tyto služby účtovat.

SafeQ Credit and Billing nabízí různé možnosti dobíjení:
 – Pokladna s obsluhou: uživatelé přijdou k pokladně 

a zaplatí peníze obsluze, která přičte kredit k účtu 
uživatele.

 – Samoobslužný automat: jde o platební terminál YSoft, 
do něhož uživatel musí vložit bankovky a mince.

 – Online dobíjení: uživatelé si mohou dobít své účty přes 
PayPal nebo jiné platební brány.

 Výhody:

 – Snížení administrativní náročnosti v kombinaci s větší 
flexibilitou: snadné přidělení individuálních cenových 
plánů různým uživatelům, nákladovým střediskům  
a/nebo výstupním zařízením.

 – Úspora času a vyšší uživatelský komfort díky flexibilnímu 
dobíjení účtů a to i on-line, kdykoli a odkudkoli.

CREDIT AND BILLING:
SNADNÉ ÚČTOVÁNÍ 
PŘI PLATBĚ ZA STRÁNKU

 Vaše situace:

 – Musíte spolehlivě zabránit uživatelům tisknout, kopírovat 
nebo skenovat bez placení.

 – Musíte různým skupinám uživatelů přidělit individuální 
cenové plány.

 – Chcete nabídnout uživatelům možnost dobíjet své účty 
prostřednictvím on-line platební brány (např. PayPal), 
nebo tak, že na terminálu zaplatí v hotovosti.

 Naše řešení: YSoft SafeQ Credit and Billing

YSoft SafeQ Credit and Billing umožňuje uživatelům 
pohodlně vložit peníze na své stávající účty, které již 
využívají k nákupu služeb v celé vaší organizaci, například 
jídlo nebo kávu v univerzitní jídelně. Uživatelé mohou těžit 
z celé řady řízených tiskových služeb, zahrnujících poho-
dlný placený tisk, jakož i bezpečné vyzvedávání tiskových 
úloh na jakékoliv tiskárně v síti.
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Dnešní flexibilní a inovativní pracovní prostředí již není omezeno na počítače, instalované v kanceláři. Kancelářští 
pracovníci při plnění pracovních úkolů stále častěji používají také svá mobilní zařízení.

 Výhody:

 – S možností odeslat tiskové úlohy odkudkoliv a kdykoliv 
získají uživatelé svobodu pracovat, kdekoli se jim to 
hodí.

 – Zvýšená mobilita a flexibilita díky nezávislosti na praco-
višti zvyšuje celkovou efektivitu a produktivitu uživatelů.

 – Maximálního pohodlí a snadnosti použití se dosáhlo 
odesíláním e-mailem, uploadem tiskových úloh přes 
web a také odesíláním dokumentů ze systému iOS 
přes nativní funkce tisku tohoto operačního systému. 
A protože na klientských zařízeních není potřeba žádná 
aplikace, je vše rychlé a vysoce efektivní.

MOBILE PRINT:
FLEXIBILITA A EFEKTIVITA  
MOBILNÍCH PRACOVNÍKŮ

 Vaše situace:

 – Chcete zvýšit flexibilitu tisku vašich zaměstnanců, 
zejména těch, pracujících v oblasti prodeje, kteří hodně 
cestují a potřebují tisknout v některé z poboček vaší 
společnosti.

 – Vy a vaši zaměstnanci musíte mít možnost tisknout 
na různých místech a to rychle, například na poslední 
chvíli dokumentaci k významnému jednání.

 Naše řešení: YSoft SafeQ Mobile Print

YSoft SafeQ Mobile Print vám nabízí všechny výhody 
dnešního moderního a mobilního pracovního stylu: zahájit 
tisk odkudkoliv, kdykoliv a vyzvednout si své dokumenty 
tehdy, když je budete potřebovat, na tiskárně dle vašeho 
výběru. Díky vestavěnému konvertoru dokumentů již nejsou 
potřeba MS Office ani LibreOffice, což pro vás znamená 
další úsporu nákladů. YSoft SafeQ Mobile Print může 
poskytnout maximální flexibilitu i efektivitu a osvobodit 
uživatele od omezení tisku pouze z pracovní stanice.
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Kromě tisku a kopírování dokumentů je dalším důležitým aspektem komplexní správy dokumentů také digitalizace. 
V současnosti jsou takové schopnosti životně důležité pro většinu prostředí, kde nárůst digitálních procesů umožní 
efektivnější a elegantnější práci.

specifické požadavky, je zde také funkce Scan-to-Script, 
s níž lze automatizovat konkrétní pracovní postupy.

 – Core workflows* – tento standardní modul v YSoft 
SafeQ Print Management Suite pokrývá základní potřebu 
digitalizačních úloh, jako je skenování do e-mailu, 
skenování do domovské složky a jednotlačítkové 
skenování. Jeho funkce Scan-to-Script také umožňuje 
vytvářet přizpůsobené pracovní postupy skenování.

 – Advanced workflows* – tento modul nabízí vyspělé 
skenovací funkce, jako je špičkové OCR, prohledávatel-
né PDF, MS Word a MS Excel, odstraňování prázdných 
stránek, vyčištění obrazu, připojení nebo předřazení 
stránek a také výjimečná funkce zachycení zvýrazněné-
ho textu, která umožňuje uživatelům označit konkrétní 
text v původním dokumentu pomocí barevných zvýraz-
ňovačů. V závislosti na barvě zvýrazňovače je pak text 
použit buď jako název souboru, metadata dokumentu 
nebo je prostě v digitální kopii redigován.

SafeQ Managed Workflows zjednodušuje skenování 
jak administrátorům, tak i uživatelům. Administrátorům 
poskytuje YSoft SafeQ předdefinované šablony, usnadňující 
vytváření pracovních postupů pro uživatele nebo skupiny. 
Přímočaré ovládání SafeQ usnadňuje uživatelům nastavení 
skenování, eliminuje zmatek a zajišťuje správné skenování 
dokumentů i jejich distribuci na určená místa.

 Výhody:

 – Efektivnější plnění každodenních kancelářských úkolů 
díky předdefinovaným šablonám pracovních postupů 
a přizpůsobitelným postupům skenování.

 – Vyšší produktivita a lepší pohodlí uživatelů díky jediné 
intuitivní nabídce, usnadňující volby skenování, eliminu-
jící zmatek a zajišťující, že dokumenty jsou naskenovány 
a distribuovány do definovaných cílů.

 – Snadné sdílení dokumentů skenováním do SharePointu 
a Dropboxu for Business nebo s volitelnými konektory 
do populárních on-premise (u zákazníka) nebo clou-
dových úložných systémů, jako Box for Business, Disk 
Google a Microsoft OneDrive.

MANAGED WORKFLOWS: 
POSTUPY SKENOVÁNÍ  
USNADŇUJÍ DIGITALIZACI

 Vaše situace:

 – Chcete automatizovat procesy s pracovními postupy 
digitalizace dokumentů.

 – Potřebujete efektivní a komplexní funkce skenování, 
usnadňující distribuci a sdílení dokumentů napříč celou 
vaší organizací.

 – Hledáte, jak uživatelům i administrátorům zjednodušit 
skenování.

 Naše řešení: YSoft SafeQ Managed  
Workflows*

YSoft SafeQ vám umožní spravovat a sledovat nejen 
všechny tiskové operace, ale rozšiřuje tyto funkce také 
na všechny skenovací operace. Bylo toho dosaženo 
kombinací základních modulů YSoft SafeQ Print Manage-
ment Suite se speciálními moduly YSoft SafeQ Workflow 
Suite. Jsou tak k dispozici vyspělé skenovací funkce, 
včetně špičkového OCR, čištění obrazu, čtení čárových 
kódů, procházení složek a narůstající knihovny volitelných 
konektorů k aplikacím 3. stran, jako je OneDrive, Disk 
Google nebo Box, kam lze pohodlně ukládat naskenované 
dokumenty. Kromě toho lze vytvořit individuální pracovní 
postupy pro konkrétní zařízení, lokality, uživatele, role 
a oddělení. A pro případ, že tyto funkce stále nepokryjí vaše 

*vyžaduje YSoft SafeQ Authentication
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Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Aplikační portfolio Konica Minolta se 
skládá z dvanácti kategorií. Chcete-li 
zjistit více o dalších kategoriích a celé 
škále aplikací, naskenujte prosím tento 
QR kód.

 – Digitalizace a správa dokumentů  
Moduly Workflow Suite řídí skenování 
dokumentů, zpracování a distribuci obsahu 
z jakéhokoli multifunkčního zařízení do urče-
ných destinací na základě firemních politik.  

 – Správa výstupu   
Poskytuje centrální správu tiskových front 
a jejich vlastností s cílem využívat správně 
tisková zatížení a přímý tisk na základě 
firemních politik tisku. 

 – Účtování a správa uživatelů  
Pomocí centrální správy a kontroly rozpočtů 
pracovních skupin i nákladových středisek se 
snadno dosáhne transparentnosti tiskových 
nákladů.

 – Zabezpečení  
Jednoduché vymezení jasných pravidel 
přístupu uživatelů a centrální sledování 
uživatelských aktivit pomáhají minimalizovat 
riziko nekontrolovaného přístupu k firemním 
zařízením a k důvěrným firemním datům.

http://www.konicaminolta.cz/cs/
hlavni-stranka/reseni-a-sluzby.html


