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Kontrolujte, zabezpečte

a optimalizujte tiskové služby

ve své společnosti

YSoft SafeQ je na serveru umístěné řešení tiskové správy 
s komplexní sadou inovací, která umožní vaší společnosti 
kontrolovat tiskové prostředí, snižovat náklady, zvyšovat zabezpečení 
dokumentů 
a minimalizovat dopad tisku na životní prostředí.

Většina organizací nemá přesnou představu, kolik utrácí za náklady spojené 
s tiskem nebo jakým způsobem jsou jejich tiskárny využívány. Optimalizovat 
tiskové prostředí a identifikovat 
možnosti snížení nákladů je výzvou pro každou společnost.. YSoft SafeQ 
nabízí spolehlivé řešení pro monitorování a správu tiskového prostředí. Díky 
němu můžete optimalizovat použití tiskáren a zavést kontrolu nákladů.

Ať už je vaše organizace velká banka, pojišťovací společnost, univerzita, malá 
obchodní firma nebo nezisková či státní organizace, 
YSoft SafeQ vám umožňuje úplnou kontrolu nad tiskovým prostředím – bez 
ohledu na velikost, počet poboček nebo složitost korporátní struktury.
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Funkce sledování a účtování každého tisku, kopie a skenu napříč celým 
tiskovým prostředím poskytuje užitečné a cenné údaje, které můžete použít 
pro optimalizaci své tiskové infrastruktury a tím dosáhnout výrazného snížení 
nákladů.  

Bezpečné ověření snižuje rizika spojená s dokumenty zanechanými ve 
výstupních zásobnících nebo s vyzvednutím dokumentů nesprávnou osobou. 
Uživatelé jsou identifikováni a ověřeni pomocí ID karty, uživatelského jména/
hesla nebo PIN kódu.

YSoft SafeQ usnadňuje administrátorům sledování a optimalizaci tiskového 
prostředí díky snadnému nasazení a správě. Přístupová práva na základě 
rolí, komplexní reporty a centralizovaný hlavní panel webového rozhraní 
zjednodušují správu tiskového systému. A navíc lze řešení YSoft SafeQ 
udržovat bez pomoci techniků nebo speciálního školení.  
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Optimalizujte své tiskové prostředí

Zjednodušte tisk v celé společnosti. Díky řešení YSoft SafeQ určíte, 
kolik multifunkčních zařízení potřebujete a kam je vhodné je umístit.

Sledujte a přiřaďte všechny náklady

Sledujte a přesně účtujte zpět náklady za tisk, kopie a skeny 
– podle uživatele, nákladového střediska, oddělení nebo projektu. Pro tisk 
na základě kreditu použijte ID kartu nebo PIN, abyste se ujistili, že uživatelé 
mají dostatek finančních prostředků ještě předtím, než vytisknou své úlohy. 

Omezte objem tisku

– budete šetřit peníze a přírodní zdroje

Dosáhněte výrazného snížení nákladů pomocí automaticky vynucených 
pravidel, která kontrolují, co a jak uživatelé tisknou. YSoft SafeQ snižuje 
počet nepotřebných tisků a kopií. Zelené reporty poskytují uživatelům 
přesné informace o tom, kolik přírodních zdrojů ušetřili, například v množství 
stromů nebo vody. Časem si uživatelé plně uvědomí, co a proč tisknou, 
a upraví své zvyky.

Maximalizujte potenciál

vašeho tiskového systému,

snižte náklady a zabezpečte

citlivé informace
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Zvyšte účinnost správy

Učiňte správu a údržbu svého tiskového systému snadnější, rychlejší 
a efektivnější. Instalace systému YSoft SafeQ je snadná a centralizovaná 
správa pomocí webového rozhraní vám umožní získat přehledné reporty 
o všech tiskových, kopírovacích a skenovacích operacích.

Zvyšte produktivitu

Dejte uživatelům flexibilitu vyzvednout tiskové úlohy na nejvhodnější tiskárně 
kdekoliv v rámci společnosti, bez geografického omezení.

Chraňte citlivé informace

Identifikujte a ověřujte uživatele před tiskem, kopírováním nebo skenováním 
– zabezpečte citlivé dokumenty a informace.

 Uživatel odešle tiskové úlohy

Uživatel
u pracovní
stanice

YSoft SafeQ
server

Tisková úloha je odeslána do fronty

na YSoft SafeQ server

Multifunkční
zařízení nebo
síťová tiskárna
Uživatel se ověří

a multifunkční zařízení

vytiskne úlohu

YSoft SafeQ zaznamená

účetní informace

o tiskové úloze

4

2

1

3
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Kontrolujte přístup a zlepšete bezpečnost

•	Chraňte svá multifunkční zařízení před neoprávněným použitím.

•	Umožněte snadné ověření uživatele optimalizované pro tiskové prostředí vaší 
organizace (PIN, identifikační karta, uživatelské jméno/heslo).

•	Vylepšete uživatelský komfort a bezpečnost s funkcí mobilního tisku, 
která umožní uživatelům vytisknout své úlohy na jakékoliv tiskárně ve firmě 
– poté, co se ověří. 

Přesně monitorujte a účtujte

každý tisk, kopii a sken

•	Získejte komplexní reporty obsahující všechny operace na multifunkčních 
zařízeních ve formátu, který nejlépe odpovídá vašim potřebám. 

•	Použijte víceúrovňové podrobné projektové účtování pro přiřazení 
a zúčtování každého vytištěného nebo zkopírovaného dokumentu 
příslušnému klientovi. Tato funkce je obzvláště důležitá pro právnické firmy 
a společnosti pracující na základě projektů.

•	Vygenerujte zelené reporty, které ukazují, jak vaše organizace šetří životní 
prostředí – například úspory v podobě snížené spotřeby vody, dřeva 
nebo CO2.

Převezměte kontrolu

– Zvyšte produktivitu

a bezpečnost, snižte

plýtvání a náklady
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Zvyšte efektivitu, produktivitu

a uživatelský komfort

•	Nastavte práva pro individuální uživatele, role a oddělení, abyste zajistili, 
že tiskárny budou využívány co nejefektivněji. Tato práva mohou například 
určit, zda bude tisk proveden barevně nebo černobíle či jednostranně 
nebo oboustranně. 

•	Umožněte uživatelům odesílat tiskové úlohy odkudkoliv – z auta, letiště, 
restaurace nebo z domova – a vyzvednout si své tisky později na jakékoli 
tiskárně ve firmě. Mobilní tisk je převratná novinka, která zbavuje uživatele 
nutnosti mít k dispozici počítač nebo připojení k místní síti.

Urychlete a usnadněte své skenování

•	Jedním kliknutím mohou uživatelé skenovat a odesílat dokumenty do své 
e-mailové schránky nebo do své složky, aniž by museli vyhledávat 
nebo zadávat informace jako například jméno nebo e-mailovou adresu.

•	Definujte snadno pokročilá skenovací workflow, která zjednodušují 
každodenní skenování.

Implementujte snadno platební systémy

•	Umožněte studentům a personálu používat pro tisk a kopírování stejné 
kreditní účty, které používají pro jiné školní / univerzitní služby.

•	Nastavte odlišné ceny tisku podle uživatele nebo typu úlohy 
(například černobílý nebo barevný tisk).

•	Automaticky doplňujte pravidelně zvolené účty nebo skupiny účtů.

„Díky řešení YSoft SafeQ 
získala společnost T-Mobile 
všechny výhody, které 
nabízí tisk po síti. Objem 
tiskových operací se snížil 
už jenom proto, že jsme 
byli schopni monitorovat 
využívání tisku.“

Kateřina Šuvarinová 
Ředitelka obchodní podpory 
a zákaznických služeb, T-Mobile
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Přesné účtování nákladů, vysoké zabezpečení a snadná správa – to jsou 
klíčové výhody produktů z rodiny YSoft SafeQ.

YSoft SafeQ je od základu vyvíjené řešení, které poskytuje bezprecedentní 
a centralizovanou kontrolu nad tiskem, kopírováním a skenováním. Díky 
řešení YSoft SafeQ můžete sledovat a zpětně vyúčtovat náklady na tisk 
a zefektivnit všechny postupy týkající se dokumentů – s minimálními náklady 
na správu systému.

Inovativní a robustní softwarová architektura YSoft SafeQ posílí zabezpečení 
tiskových workflow, zvyšuje produktivitu všech multifunkčních zařízení 
a zabezpečuje stabilitu vašeho tiskového prostředí díky převzetí služeb při 
selhání a vyrovnávání zatížení. Výhodou pro administrátory je webové rozhraní, 
které usnadňuje zprávu celého tiskového prostředí – ať už se jedná o malé 
firmy nebo rozsáhlé korporace. 

YSoft SafeQ – Centralizovaný,

komplexní,

na funkce bohatý

systém správy tisku

10YSoft SafeQ
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Monitoring a reporting

•	Komplexní přehled tiskových, kopírovacích a skenovacích operací na dosah 
ruky v praktických formátech, jako je HTML, PDF, XLS, XML a CSV.

•	Předdefinované nebo vlastní reporty podle vašich potřeb.

•	Víceúrovňové projektové účtování přiřazuje a účtuje každý tisk, kopii a sken 
správnému klientovi a projektu.

•	Reporty poskytují komplexní přehledy o celém tiskovém prostředí 
pro vrcholný management vaší společnosti a každému, kdo potřebuje 
strukturované a jasně čitelné reporty – generované na vyžádání nebo 
v pravidelných intervalech.

•	Zelené reporty kvantifikují dosaženou úsporu životního prostředí, 
jako je například úspora vody, stromů nebo snížení úrovně CO2. 

Správa tisku a tisk na základě pravidel

•	Správa na základě oprávnění zajistí, že multifunkční zařízení budou 
využívána úsporně a efektivně. 

•	Přiřazená práva definují, jak mohou jednotliví uživatelé, role a oddělení 
tisknout – barevně nebo černobíle, jednostranně nebo oboustranně.

•	Praktické funkce, jako například opětovný tisk úlohy, smazání úlohy, 
přidání k oblíbeným a zobrazení náhledu, usnadňují jakoukoliv úlohu.

•	Mobilní tisk umožňuje uživatelům odeslat tiskovou úlohu odkudkoliv 
– z auta, letiště, restaurace nebo z domu – a vyzvednout si vytištěný 
dokument na jakémkoliv zařízení v rámci tiskové sítě.

11 Řešení správy tisku
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Rychlé a snadné nasazení

•	YSoft SafeQ je škálovatelné řešení, které podporuje malé firmy 
s několika málo multifunkčními zařízeními nebo velké podniky se stovkami 
poboček a tisíci tiskárnami.

•	Privátní cloud YSoft SafeQ umožňuje odeslat jakoukoliv tiskovou úlohu 
do systému YSoft SafeQ na jednom místě a vyzvednout si ji na jakémkoliv 
multifunkčním zařízení kdekoliv v rámci tiskového prostředí.

•	Díky vestavěným integrovaným, chytrým funkcím je nastavení jednoduché 
a inteligentní.

•	Správa a údržba jsou kompletně centralizovány – změny lze implementovat 
do všech tiskáren pomocí jednoho kliknutí.

•	Serverové clustery, vyrovnávání zatížení a převzetí služeb při selhání zajišťují 
stabilitu, takže uživatelé mohou tisknout i v případě, že dojde k výpadku. 

Centrální systém reportů

•	Centralizované shromažďování dat poskytuje kompletní přehled o tiskovém 
prostředí napříč všemi lokacemi a pobočkami. 

•	Správci mohou snadno vytvářet vlastní reporty pomocí široké škály 
parametrů, jako je například časové období, tiskárna, oddělení, 
uživatel nebo projekt.

•	Reporty lze automaticky generovat v určených časových intervalech 
a odesílat e-mailem uživatelům definovaným v seznamu.

•	Grafy poskytují dlouhodobé i krátkodobé statistiky ve srozumitelném 
formátu.

YSoft SafeQ – Centralizovaný,

komplexní,

na funkce bohatý

systém správy tisku
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YSoft Payment System

•	YSoft Payment System umožňuje platby za tisk, kopírování a skenování. 
Můžete vytvářet různé ceníky pro různé skupiny uživatelů.

•	Uživatelé mohou pohodlně doplňovat své účty finančními prostředky 
na servisních místech s obsluhou, v samoobslužných YSoft platebních 
automatech nebo přes PayPal. 

•	YSoft Payment System lze integrovat s již existujícími kreditními systémy 
– například lze ho integrovat se systémem sloužícím k nákupu jídla v menze 
nebo školních potřeb.

13
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Terminály YSoft SafeQ

Uživatelské možnosti 
Terminal 

UltraLight 

Terminal 

Professional

Terminal 

Embedded

Ověření pomocí PIN kódu  *

Ověření pomocí karty  **

Ověření pomocí uživatelského jména a hesla 

Tisk, kopírování a skenování  * 

Prohlížení a volba úloh (úlohy k vytištění, oblíbené, vytištěné) 

Označit vybrané úlohy jako oblíbené 

Tisk oblíbených úloh jejich zvolením na terminálu 

Smazání úloh z fronty 

Zobrazení náhledů tiskové úlohy  * 

Zobrazení podrobností o úloze  * 

Navržené, vyvinuté a vyráběné přímo v prostorách společnosti Y Soft 
– naše terminály mají nespočet funkcí, které překračují vaše očekávání.

Terminály YSoft SafeQ identifikují a ověřují uživatele na tiskárně, chrání tak 
důvěrné dokumenty před neautorizovaným přístupem a umožňují sledovat 
a účtovat za operace v tiskovém systému. Kromě toho, terminály umožňují 
použití praktických funkcí, jako je Print Roaming, oblíbené úlohy atd.

YSoft SafeQ terminály podporují širokou škálu čteček karet pro všechny 
přední výrobce, a díky své schopnosti připojit se na jakýkoliv typ tiskárny/
multifunkčního zařízení jsou flexibilním řešením, které nepochybně splní 
všechny vaše současné i budoucí požadavky.

Terminály YSoft SafeQ – 

nastavení vyššího standardu

14YSoft SafeQ

* Konzultujte dostupnost této funkce se zástupcem společnosti Y Soft.
** Vhodnost čtečky karet pro vaše zařízení konzultujte se zástupcem společnosti Y Soft.
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YSoft SafeQ Terminal UltraLight

•	Kompaktní, odolný, nákladově efektivní, snadno použitelný

•	Umožňuje uživateli přiřadit si sám kartu pomocí aktivačního kódu, 
pokud ještě nebyla konkrétnímu uživateli karta přiřazena 

•	Není nutná lokalizace

•	Malá univerzální montážní sada

•	Podporuje PIN kódy a čtečky karet

•	2 funkční tlačítka Tisk, kopírování

•	4 stavové LED kontrolky: Napájení, připraveno, spuštěno, chyba

•	2 Ethernet konektory, uzamčení hardwarového panelu a kapacitní dotyková 
klávesnice (matrix 3×4)

YSoft SafeQ Terminal Professional

•	Uživatelsky přívětivý, plnobarevné rozhraní dotykové obrazovky 

•	Podporuje Print Roaming

•	Umožňuje uživatelům spravovat úlohy na terminálu 
(mazat, vytisknout vše, přidat do oblíbených atd.)

•	Umožňuje uživateli přiřadit si sám kartu pomocí 
aktivačního kódu nebo uživatelského jména/hesla, 
pokud uživateli ještě žádná karta nebyla přiřazena 

•	Kompatibilní s většinou multifunkčních zařízení 
a dalšími tiskárnami 

•	Podporuje více než 30 jazyků 

•	Přepínač se čtyřmi porty pro připojení dalšího zařízení 

YSoft SafeQ Embedded Terminal

•	Řešení na základě softwaru integrované 
s multifunkčním zařízením 

•	Snadné zavedení a správa 

•	Umožňuje centrální konfiguraci 

•	Podporuje vzdálenou správu 

•	Podporuje víceúrovňové účtovací kódy 
pro přeúčtování nákladů

„Díky optimalizaci našeho 
tiskového prostředí 
na multifunkčních 
zařízeních Konica Minolta 
s produktem YSoft SafeQ, 
jsme dosáhli snížení 
nákladů na tisk 
a kopírování o 30%. 
S tímto razantním snížením 
nákladů očekáváme 
návratnost investice 
do dvou let.“ 

Karel Hercík 
ředitel ICT 
RPG Real Estate
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Na základě rozsáhlých zkušeností získaných na trhu, náš nový licenční model je 
jednoduchý a intuitivní. Nyní nemusíte porozumět architektuře tiskového prostředí 
zákazníka, abyste pro něj byli schopni připravit nabídku – licence se nyní zakládají 
na počtu tiskáren a specifických funkcích, které zákazník vyžaduje. 
 
Licence jsou nyní mnohem flexibilnější – můžete nabízet licence, které pokryjí 
pouze ty funkce, jež zákazník potřebuje. To vám umožní nabízet nákladově 
efektivní řešení pro malé či středně velké zákazníky. Licence pro podnikové 
zákazníky může obsahovat všechny funkce v rámci sady YSoft SafeQ 5 
Suite, zatímco menší zákazníci mají možnost pořídit si licence pouze 
na některé základní moduly. 

Nyní existují jen dva druhy licencí a oba závisí pouze na počtu tiskáren 
/multifunkčních zařízení.

•	Licence s integrovaným terminálem

•	Licence bez integrovaného terminálu

Licence YSoft SafeQ –

Nový licenční model

YSoft SafeQ vám

usnadní život

„Díky zajištěnému 
zabezpečení našich 
důvěrných informací 
jsme dosáhli zcela nové 
dimenze spolehlivosti.“

Primož Žibert 
Oddělení informačních technologií 
UniCredit Bank
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Získání licence, která splňuje

potřeby organizací všech druhů a velikostí

Licence pro řešení tiskové správy YSoft SafeQ jsou nyní založeny 
na počtu tiskáren a specifických požadavcích klienta. 
 
Nejprve zvolte licenci s integrovaným terminálem 
nebo bez integrovaného terminálu.  
 
Poté, v případě větších organizací, jednoduše zvolte saduYSoft SafeQ 5 Suite, 
která obsahuje všechny funkce obsažené v šesti dostupných modulech. Nebo 
v případě menších firem, zvolte licenci pokrývající pouze moduly, které obsahují 
funkce požadované zákazníkem. Díky tomu bude cena pro vás přijatelná 
a postupem času lze nabízet více funkcí a výhod systému YSoft SafeQ.

Nakonec vynásobte počtem

multifunkčních zařízení /tiskáren

– a cena je hotová! 
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Ověření

•	Přístup uživatelů k tiskárnám je zabezpečený.

•	Uživatel se ověří u YSoft SafeQ terminálu (pomocí PIN kódu, karty, 
uživatelského jména a hesla nebo kombinací výše zmíněných způsobů), 
odemkne tiskárnu a může tisknout nebo kopírovat.

Print Roaming*

•	Uživatel může vytisknout úlohu a vyzvednout si ji na jakékoliv tiskárně 
v síti YSoft SafeQ.

•	Uživatel může zrušit nebo opětovně vytisknout úlohu, nebo ji zařadit 
mezi oblíbené.

•	Sdílené fronty umožňují uživatelům vyzvednout své úlohy navzájem.

* Je zapotřebí modul Ověření.

Reporting

•	Administrátor a jiní oprávnění uživatelé mohou získat přístup ke standardním 
a manažerským reportům pro celé tiskové prostředí.

•	Administrátor může nastavit automatické reporty a nadefinovat si své vlastní.

•	Administrátor může nastavit ceny za tisk, kopírování a skenování.

Kredit a účtování

•	Pokud uživatel tiskne svou úlohu přímo na tiskárně, je mu účtována 
vypočtená cena na základě používaného ceníku. Lze vytvořit více ceníků 
– podle uživatele, nákladového střediska nebo tiskárny.

•	Uživatel může tiskovým úlohám přiřadit účtovací kódy.

YSoft SafeQ

moduly
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Správa skenování*

•	Uživatel se může ověřit u YSoft SafeQ terminálu a zvolit pro skenování 
předdefinované workflow (skenování do e-mailu/skenování do složky/
skenování do skriptu).

* Je zapotřebí modul Ověření.

Tisk na základě pravidel

•	Předdefinovaná pravidla jsou automaticky použita na úlohy uživatele 
při jejich tisku (například konverze jednostranných úloh na oboustranné 
nebo konverze barevného na černobílý tisk).

Mobilní tisk

•	Uživatel může poslat tiskové úlohy ze svého mobilního zařízení prostřednictvím 
e-mailu nebo ji odeslat na mobilní webové rozhraní. Toto rozhraní se následně 
použije pro vytištění úlohy na specifické tiskárně prostřednictvím přímé fronty.

„Vysoce kvalitní tiskové 
a kopírovací služby 
s vysokou úrovní 
spolehlivosti jsou jedním 
ze základních požadavků 
pro základní fungování naší 
banky. 650 zaměstnanců 
používá tiskárny pro 
více než 250 000 kopií 
měsíčně. Většina z nich 
jsou jednobarevné, 
v obvyklém formátu A4. 
Stovky kopií pak 
ve fromátu A3.“ 

Igor Dobrický 
vedoucí IT oddělení 
Volksbank CZ, a.s.
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PERU

USA

CHILE

Kde jsme
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ČESKÁ
REPUBLIKA

VELKÁ
BRITÁNIE

SLOVINSKO
UKRAJINA

AUSTRÁLIE

CENTRÁLA REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ

SINGAPUR

MAĎARSKO

IZRAEL

SPOJENÉ
ARABSKÉ EMIRÁTY

FRANCIE

JAPONSKO
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