
 
     
  

   
 
 
   

 
  
  

 ТОВ «Компанія Глорія ЛТД» рекомендує 

Облік. Контроль. Захист. 

Ysoft SafeQ – інтегроване рішення для управління процесами друкування з 
можливістю реалізації завдань безпеки, обліку і забезпечення контролю 
доступу до БФП і принтерів.  
Корпоративний друк завжди буде під повним контролем, загальна 
продуктивність роботи з документами – підвищитьсяя, а конфіденційна 
інформація завжди буде під захистом!  

Переваги 

Розуміння репрографічних витрат: точний 
підрахунок всіх витрат по проектам, пристроям, 
користувачам і робочим групам. 

Зниження обсягів друкування: відстеженні операцій і 
встановлення правил друку стимулює співробітників до 
розуміння, які завдання їм дійсно потрібно надрукувати. 
Відповідальна поведінка користувачів приведе до 
скорочення обсягів друкування. 

Ефективність оточення друкування: ефективне 
відстеження всіх завдань копіювання, друку і сканування за 
допомогою центрального управління і звітності. 

Безпечне і гнучке друкування: простий індивідуальний 
доступ з використанням режимів аутентифікації. Висока 
зручність та гнучкість, завдяки інтеграції з панеллю 
управління БФП і роумінгу завдань. 

SafeQ одним поглядом 

Аутентифікація з сенсорної панелі 
БФП або безконтактною карткою 

Повний підрахунок кількості копий, 
надрукованих аркушів і відска-
нованих завань за допомогою 
серверного ПО YSoft SafeQ 

Попередній перегляд завдань (job 
previews) і перегляд списку робіт

РРООББООЧЧИИЙЙ  ППРРООЦЦЕЕСС  

i  ve development 

Контроль доступу до друку 
залежно від стану «рахунку» 
користувача 

Центральне управління всіма БФП і 
автоматична розсилка звітів. 



 ТОВ «Компанія Глорія ЛТД» рекомендує 

Комплект ПО SafeQ v.5 

«Аутентифікація» (Authentication): підтримка доступу до пристрою за 
допомогою різних методів аутентифікації (PIN-код; безконтактні картки; ім’я 
користувача & пароль, або їх комбінування.  
Приклад використання: співробітник авторизується з панелі управління БФП і 
пристрій розблоковується. 

«Роумінг задань» (Print Roaming): відправлене на друк завдання можна 
роздрукувати на будь-якому принтері, підключеному до мережі YSoft SafeQ. 
Підтримуються функції скасування і повторного друкування, а також маркування їх, 
як «вибране». 

«Звітність» (Reporting): генерування веб-звітів всього друкованого середовища. 
Звіти можуть налаштовуватися користувачем.  
Приклад використання: адміністратор входить в систему для перегляду через 
веб-інтерфейс списку роздрукованих за певний період часу сторінок. 

«Облік витрат» (Chargeback): облік надрукованих робіт, відповідно до створених 
«прайс-листів» (для кожного користувача, центру витрат, пристрою).         
Приклад використання: після того, як завдання буде надруковане, вартість 
надрукованих сторінок списується з кредиту користувача. 

«Друк за правилами» (Rule Based Printing): всі функції друку підкорюються 
наперед визначеним правилам.  
Приклад використання: адміністратор задає «правило», яке застосовується для 
кожного завдання прямого друку (наприклад, кожне завдання друкується тільки в 
ч-б режимі). 

«Управління скануванням» (Scan Management): перевірка аутентифікації 
користувача і вибір робочого процесу: сканування в пошту / папку / відповідно до 
скрипта).  
Приклад використання: користувач вибирає з терміналу функцію сканування 
документа з використанням попередньо заданих процесів сканування. 

«Мобільний друк» (Mobile Print): завдання на друк направляються з мобільного 
пристрою через Email, або їх можна завантажити через веб-інтерфейс Mobile Print. 
Потім користувач проходить процедуру аутентифікації і друкує документ. 

Ліцензування 
 Ліцензія отримується на весь комплект (SUITE), або на кожен окремий модуль - на 

КОЖНИЙ окремий пристрій, який підключається до мережі SafeQ, і від кількості

користувачів НЕ ЗАЛЕЖИТЬ; 

 На модулі «Роумінг завдань» (Print Roaming) і «Управління скануванням» (Scan 

Management) ліцензія повинна отримуватись разом з ліцензією на модуль 

«Аутентифікація»; 

 Модулі SafeQ, на які замовляються ліцензії, повинні бути однаковими для всіх 

пристроїв (за винятком модуля «Звітність», який може ліцензуватися автономно). 

ТОВ «Компанія Глорія ЛТД» 

 Елітний Партнер (ELITE PARTNER Konica Minolta в Україні
 25-річний досвід постачання техніки, витратних матеріалів і сервису
 В портфелі компанії – низка реалізованих проектів постачання,

впровадження і обслуговування техніки найвищого класу.

04080, Україна, Київ, вул. Юрківська, 18 
Тел.: (044) 239-24-25, 463-59-60 


