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ДЕЩО ПРО YSOFT

YSoft Corporation a.s. – чеськая компанія

Заснована в 2000 р. 

Штаб-квартира – в м. Брно

Більш як 220 співробітників

Більш як 8000 Замовників Safe Q у 100 країнах

Глобальний стратегічний альянс між Konica Minolta і

YSoft

http://www.ysoft.com/
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СТИСЛО ПРО SAFEQ

YSoft SafeQ – інтегроване рішення для управління процесами друку з 

можливістю реалізації завдань безпечного збереження і друкування

документів, обліку та забезпечення контролю доступу до БФП і 

принтерів.



YSoft SafeQ 5 SUITE

Mobile Print

Scan Management

Rule Based Printing

Chargeback

Reporting

Print Roaming

МОДУЛІ YSOFT SAFEQ 5

Доступ до пристрою за допомогою аутентифікації користувача
(PIN-код; карти; ім'я користувача & пароль або комбінація)Authentication

Відправлене на друк завдання можна роздрукувати на будь-якому

принтері, підключеному до мережі YSoft SafeQ. Скасування, 

повторний друк та маркування завдань, як «вибране»

Web-звіти та звіти з управління можуть бути згенеровані для 
всього середовища друку. Звіти можуть налаштовуватись
користувачем, а також автоматично

Облік надрукованих завдань відповідно з створеними прайс-

листами (для користувачів, центру витрат, пристроїв)

Друкування у відповідності із заздалегідь визначеними

правилами,  наприклад, колір/ч-б, 1-сторонній/1-сторонній друк…)

Перевірка ідентифікації користувача і вибір робочого процесу: 

сканування у пошту / папку / у відповідністю зі скриптом)

Завдання на друк направляються з мобільного пристрою через 

Email або завантажуються через веб-інтерфейс Mobile Print. Потім

вони можуть бути відправлені в пряму чергу друкування

вибраного пристрою.

ВКЛЮЧЕНІ ВСІ МОДУЛІ !!!



SAFEQ 5. ТИПИ ТЕРМІНАЛІВ

Вбудований у панель управління (Embedded)
– Управління здійснюється безпосередньо з панелі управління БФП;

– Програмное забезпечення розроблене для конкретного типу БФП;

– Зручніше і дешевше у порівнянні з зовнішніми терміналами;

– На жаль, доступні не для всіх виробників БФП.

Зовнішній Professional
– Кольоровий сенсорний екран;

– Ідентифікація як за пін-кодом, так і карткою;

– Управленіння завданнями (друкування виділених робіт, видалення

завдань, збереження вибраних завдань).

Зовнішній UltraLight
– Призначений для малих і середніх підприємств, яким потрібне

захищене друкування і (або) облік надрукованих документів, копій

та відсканованих матеріалів для окремого користувача або відділу;

– Кнопкова клавіатура для введення пін-коду.



SAFEQ 5. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Відповідальна поведінка співробітників

Знаючи про відстеження операцій, співробітники будуть намагаютись заздалегідь

визначити, які роботи їм дійсно потрібно роздрукувати, а в яких немає особливої

необхідності. Після зміни поведінки співробітників обсяг друку значно скорочується.

Зниження витрат після введення Правил друкування

– Можна задати різні правила друкування як для окремих користувачів, так і для 

відділів. Відправлені на друк завдання можуть автоматично перенаправлятись на 

більш економні принтери. Окрім того, ці завдання можуть друкуанись у чорно-білому

і двосторонньому режимі. Економія, яка забезпечується такими обмеженнями, 

проявляється миттєво і легко піддається виміру.

Точна інформація про обсяги друку користувачів
SafeQ5 формує точні дані про обсяги і час друку. Цю інформацію можна використовувати для відстеження

витрат на друк на рівні окремих користувачів, підрозділу чи всієї організації, а також для отримання чіткого

уявлення пр

о використання друкуючих пристроїв в рамках організації і управління відповідними процесами. Звіти з 

такими даними можна формувати різному вигляді з різними налаштуваннями.

Швидке повернення інвестицій
Після установки SafeQ5 у компаніях майже відразу реєструється зниження витрат. Друкування становиться 

більш ефективним завдяки правилам, які забезпечують друк завдань з певними параметрами. Більш того, 

скорочується обсяг друкованої продукції, так як завдяки адміністративному контролю і обізнаності

співробітників друкується менше непотрібних завдань.
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SAFEQ 5. ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Схема ліцензування

 На кожний окремий БФП (принтер);

 На кожний окремий модуль, або ж на весь комплект 

(SUITE);

 Разом з модулями «Роумінг завдань» і «Управління

скануванням» необхідне також придбання ліцензії на 

модуль «Аутентифікація»;

 Набір модулів повинен бути однаковим для всіх

пристроїв (крім модуля «Reporting - Звітність», який

може ліцензуватись автономно);

 Ліцензії залежать від використання того, який

термінал використовується (вбудований або

зовнішній);

 Сервер і ORS (Offline Remote Spooler) не 

ліцензуються.

Знижки при замовленні значної кількості

ліцензій (10+, 50+)

Mobile Print

Scan Management

Rule Based Printing

Chargeback

Authentication

Reporting

Print Roaming

YSoft SafeQ 5 SUITE



Компанія Гл рія
Елітний Партнер Konica Minolta

04080, Київ, вул. Юрківська, 18

Тел.: (044) 239-24-25

Email: technika@gloria.com.ua

www.gloria.com.ua


