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HER İŞ ORTAMINDA
BASKI YÖNETİMİ VE MUHASEBE
ODAKLI SÜREÇLER
Ölçeklendirilebilirlik oranı son derece yüksek, özellikler açısından zengin bir baskı yönetim çözümü olarak YSoft SafeQ,
ofis içi etkinlik ve esneklik açısında neredeyse tüm beklentinizi karşılar. Bu yazılım, tam kapsamlı modülerlik özelliği
sayesinde kullanıcıların kişisel istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde yapılandırılabilir. Daha da iyisi, farklı
YSoft SafeQ modülleri satın alınarak arzu edildiğinde tek tek ya da kombinasyon halinde uyarlanabilir.
Bugün, hemen her iş ortamındaki en büyük zorluk bir yandan üretkenlik ve etkinliği arttırırken diğer yandan maliyetleri
düşürmektir. Baskı altyapınızın tamamının yönetimini üstlenen, YSoft SafeQ bu hedefe ulaşmadaki en büyük yardımcınız.
Yazıcı ve kullanıcı yönetimi, baskı işi takibi, raporlama ve kullanıcıya göre değişen baskı kuralları vb. kurumsal gerekliliklerin
bulunduğu her ortamda YSoft SafeQ doğru çözümdür. İster diğerlerinden bağımsız çalışan ve sadece follow-me özelliğine
ihtiyaç duyan bir ofis, ister dünyanın çeşitli noktalarında baskı çıkışı olan, kapsamlı bir baskı yönetimine ihtiyaç duyan büyük
bir kuruluş olun – YSoft SafeQ tüm baskı ve baskıyla ilişkili faaliyetleri tek bir iş istasyonundan yönetmenize olanak sağlar.
Aşağıdakiler vb. türden koşullarla karşı karşıya iseniz, YSoft SafeQ Suite’i mutlaka değerlendirmelisiniz:

– Bir yandan şirket genelinde baskı ve ilişkili faaliyetlerin
maliyetini düşürmeniz isteniyor, diğer yandan tüm
personelin, bir yazıcı bozulsa bile, istediği her an baskı
ya da fotokopi alabilmesi bekleniyor.
– Sadece işle ilgili belgelerin basılması ve bundan
kaynaklanan maliyetlerin doğru yaratıcılara atanması
amacıyla kim neyi, ne zaman, kaç sayfa ve nerede bastı
sorularına cevap olacak bir rapor hazırlamanız gerekiyor.

– Gizli belgelerle kritik önem taşıyan kurumsal bilgiye
erişimi engellemek amacıyla tüm baskı ortamını güvence
altına almak istiyorsunuz.
– İstenildiğinde belge çıktısı almayı kolaylaştırmak
amacıyla tüm şirket ofisleri ve şubeleriniz arasında
bağlantı kurmanız gerekiyor.
Kısacası, şirketinizin tüm baskı altyapısını en üst seviye
etkinlikte yönetmeniz ve korumanız bekleniyor – YSoft
SafeQ bu beklentiyi karşılıyor!
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YSoft SafeQ Suite
YSoft SafeQ’nun modüler yapısı onu, esnekliği ve
sunduğu kapsamlı işlev seçenekleri ile kullanıcının her
ihtiyacını karşılayacak son derece elverişli bir baskı
yönetim çözümü yapıyor. Şirket sunucusuna yüklenen
bu çözüm, ağ üzerinde üretilen tüm baskı işlerini
takip eder. YSoft SafeQ ile çok işlevli cihazlar ve ağ
yazıcılarının yönetiminin yanı sıra izleme ve muhasebe
özellikleri sayesinde yerel yazıcıları da sisteme dahil
ederek ne, ne zaman, kim tarafından ve hangi yazıcıda
basıldı sorularının tam ve açık cevabına ulaşabilir ve bu
süreci kontrol edebilirsiniz.
YSoft SafeQ Suite’e erişim, yüksek sezgisellik özelliği ve
uyarlanabilir bir kumanda paneline sahip tek bir ağ-tabanlı
yönetici arayüzü ile sağlanmaktadır. Bu da, yüksek
öğrenme eğrileri olmaksızın kurumsal baskı yönetimini
basit ve dolambaçsız şeklide uygulamaya koyma olanağını
yaratır. Baskı işleri, yazıcı tepsisi gibi yanlış kişilerin eline
geçebilecekleri ortamlarda beklemediğinden kullanıcılar
baskı güvenliği avantajını elde eder.
YSoft SafeQ Suite birlikte kullanıldığında en üst seviye
esneklik ve ölçeklendirilebilirlik sağlayan toplam yedi
modülden oluşmaktadır:

– YSoft SafeQ Doğrulama Baskı sürecini pratik şekilde
güvence altına almak için, kullanıcı adı ve şifre, PIN
Kodu ya da kimlik kartı sorgulama yoluyla cihaz üzerinde
kullanıcı doğrulaması yapar.
– YSoft SafeQ Baskı Dolaşımı kullanıcılara ağ üzerindeki
herhangi bir yazıcıda istedikleri yer ve zamanda baskı
alma olanağını sağlar.
– YSoft SafeQ Raporlama “kim/neyi/nerede/ne zaman”
sorularına cevap arayan şirketlere yönelik tüm baskı
işlerinin takip ve muhasebe işlerini yönetme seçeneği
sunmaktadır.
– YSoft SafeQ Geri Ücretlendirme baskı, tarama
ve fotokopi maliyetlerinin yaratıcılarına geri
ücretlendirileceği eğitim kurumları ve proje-tabanlı
ortamlar için vazgeçilmez bir modüldür.
– YSoft SafeQ Belge Tarama Yöneticisi Scan-to-Box,
Scan-to-Home dosyası, Scan-to-Email ve OneClick-Scan One-Click-Scan, Scan-to-Home folder,
Scan-to-Email (Tek-Tıkla-Tara, Başlangıç- Klasörüne-Tara
ve E-postaya-Tara) işlevlerini barındıran geniş kapsamlı
bir tarama işlem yöneticisidir. Standart işlevlerin yeterli
olmadığı durumlarda kullanıcılar kendi özel tarama komut
dizilerini oluşturabilmektedir.
– YSoft SafeQ Kural-Bazlı Yazdırma (RBP) yöneticiye,
renkli baskı alma hakkını belirli kullanıcılarla sınırlamak,
çift taraflı baskıyı zorunlu kılmak gibi farklı kullanıcılara
göre değişebilen bireysel baskı koşulları tanımlama
olanağı sağlar.
– YSoft SafeQ Mobil Baskı kullanıcılara mobil cihazları
üzerinden e-posta ya da web-release sayfası yoluyla
baskı işleri gönderebilme olanağı sağlar. Böylece, bir
yandan kullanıcı mobilitesini arttırırken diğer yandan iş
yerinde baskı alma kısıtlamasını ortadan kaldırır.
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YETKİSİZ BASKIYI
DOĞRULAMA
İLE ÖNLEYİN
Şirket içi veri, bilgi ve belgelerin korunması bütün şirketlerin er ya da geç yüzleşeceği bir zorluktur. Bu sebeple çıktı
cihazları için baskı, fotokopi veya tarama işlemleri öncesi MFP üzerinde PIN kodu, kimlik kartı veya kullanıcı adı ve
şifresinin sorgulanması yolu ile yetkisiz erişime karşı güvenilir bir koruma sağlanması gerekmektedir.

– Şirketinizde kimin baskı aldığını kontrol altında tutmak
istiyorsunuz.
– Basılı belgelerin yazıcı tepsilerinde beklemesine bir son
vermeniz gerekiyor.
– Şirketiniz dışından yetkisiz kullanıcıların taranmış belge
gönderimini engellemek zorundasınız.
PIN, kimlik kartı ya da kullanıcı adı ve şifresi olsun, uygun
bir doğrulama uygulaması ile şirket genelinde fayda
sağlayacak bir yazılım size yardımcı olabilir:
– Kritik bilgi ve hassas kurum verisi güvence altına alınır ve
yanlış kişilerin eline geçmesi engellenir.
– Erişimi sadece yetkili kişilerle sınırlayarak güvenlik
ihlalleri güvenilir şekilde önlenir.
– Kimin ne yoğunlukta baskı aldığını her an yakından takip
edebilirsiniz.

Çözüm:
YSoft SafeQ Doğrulama
YSoft SafeQ Doğrulama ile baskı işleri, komutu veren
kullanıcı şirket içindeki çıktı cihazına gidip MFP üzerinde
doğrulama yapıncaya kadar YSoft SafeQ sunucusunda
bekletilir. Bu yolla hiçbir belge korumasız şeklide yazıcı
tepsisinde beklemez. Baskı işleri sadece ilgili kullanıcı
tarafından çıktı cihazında doğrulama yoluyla yürütülür.
Ayrıca yönetici, baskı işlerinin, hiç basılmamış bile olsalar,
silinmeden önce sunucu üzerinde saklanma süresini
belirleyebilir.

Özellikler
– Güvenli baskı ortamı: Çıktı cihazlarının yetkisiz
kullanımını güvenilir şekilde engeller.
– Doğrulama seçenekleri: Kimlik kartı, PIN kodu ya
da kullanıcı adı/şifresi seçeneklerinden biri tercih
edilebilir.
– Merkezi doğrulama yönetimi: Tüm doğrulama
ayarları yönetici ağ arayüzüyle zahmetsizce
yönetilebilir.
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DÜNYANIN İSTEDİĞİNİZ YERİNDE
BASKI ALIN
Küresel kuruluşlar tüm operasyonlarında esnekliği sağlamak zorundadır. Belge üretimi ve yönetimi söz konusu
olduğunda bu esneklik, baskı işlerini ideal olarak şirket şubelerinden istenilen birine gönderme ve başka bir ofiste çıktı
alma seçeneklerini de kapsamalıdır.

– Belge üretiminizi tek bir bina ya da ofisle sınırlamak
istemezsiniz.
– Personelinizin bir ofiste gönderdiği baskı işinin
gerektiğinde farklı bir loksayonda çıktısını alabilmelisiniz.
– Bu işlev sayesinde tüm baskı ağınızın etkinliğini
arttırabilir ve coğrafi mesafelerden bağımsız
çalışabilirsiniz.
Çok-lokasyonlu baskı özelliği kullanıcılara baskı üretimini
diledikleri zaman, diledikleri yerde gerçekleştirme olanağını
sunar. Aynı zamanda, IT yöneticisi tek bir yönetici panosu
üzerinden tüm baskı altyapısını rahatlıkla izleyebilir ve
yönetebilir. Bu ve benzeri gerekliklerin sağlanması, baskı
dolaşım özelliği ile şirketinizin esneklik, verim ve etkinliğinin
artması şirket genelinde herkesin faydalanacağı avantajlardır:
– Şirket lokasyonundan bağımsız olarak tercih ettiğiniz
yazıcıdan istediğiniz zaman baskı üretimi ile sağlanan
esneklik ve zaman tasarrufu.
– Sık kullanılan dosyaların favorilerim altında işaretlenmesi
yoluyla kolay ve hızlı yeniden baskı alma özelliği.
– Bir ekip ya da bölüm içinde baskı sıralarının paylaşımı ile
işbirliğinin artması.

Çözüm: YSoft SafeQ Baskı Dolaşımı*
YSoft SafeQ Baskı Dolaşımı ile kullanıcılar, bir lokasyonda
gönderdikleri baskı işlerini ihtiyaç duyduklarında şirket ağı
üzerinde herhangi bir cihazda - başka bir ofis, başka bir bina
ya da başka bir kıta olması fark etmez - hiçbir coğrafi mesafe
kısıtlaması olmaksızın gerçekleştirebilir. YSoft SafeQ’nun bu
işlevi, ağ bant genişliğinden çok az ödün vermeyi sağlayan
benzersiz bir teknoloji kullanarak hızlı ve etkin veri transferi
sağlamaktadır.
* YSoft SafeQ Doğrulama’ya ihtiyaç duyar

Özellikler
– Esnek baskı işi üretimi: Kullanıcılar, baskı işlerini
kuruluş içinde herhangi bir yazıcıda üretebilir.
– Paylaşımlı baskı sırası: Bu özellik sayesinde, kullanıcılar
birbirlerinin baskı işlerini üretebileceklerinden grup
çalışması kolaylaşmaktadır.
– Sık kullanılan belgelerin tekrar basılması: Kullanıcılar,
doğrudan cihaz paneli üzerinde baskı alabilmek için sık
kullandıkları belgeleri Favorilerim altında kaydedebilir.
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BASKI İZLEME İLE
MALİYETLERİ KONTROL
ALTINDA TUTUN
Bir kurumda personelin baskı davranışını ve kurum genelindeki baskı performansını izlemek, maliyetlerin uzun vadede
düşmesini sağlayacaktır.
– Baskıya ayrılan bütçe dışına çıkmamak için baskı
maliyetini kontrol altında tutmalısınız.
– Baskı maliyetlerinde hangi bölüm, hizmet ve kullanıcıların
ne kadar katkısı olduğunu bilmek istiyorsunuz.
– Kurumun tüm şubeleri ile bağlı şirketleri kapsayan,
tercihen manuel müdahale gerektirmeyen raporları
düzenli olarak hazırlamanız gerekiyor.
– Kapsamlı ancak anlaşılması kolay raporlar hazırlayıp üst
yönetime sunmanız gerekiyor.
Gerçek baskı maliyetlerinin analizine geçmeden önce
atılacak ilk adım, baskı maliyetlerinin nerede ve neden
kaynaklandığının tespiti için her baskı işini tek tek
takip ederek tüm baskı faaliyetlerini içeren detaylı
bilgiyi toplamaktır. Bu bilginin, ilgili tüm veriyi içerecek
kapsamlı raporlarda toplanması bu amaca yönelik fayda
sağlayacaktır. Raporların otomasyona bağlanarak düzenli
ve sık sık güncellenmelerini sağlayacak bir çözüm hem
kullanım kolaylığını arttıracak hem de en üst seviyede
şeffaflık getirecektir. Sağlayacağınız faydalar arasında
şunlar sayılabilir:
– Baskı maliyetlerinin nereden kaynaklandığını tespit
eden detaylı raporlar sayesinde genel baskı etkinliğinizi
optimize etme olanağı.
– Otomasyona bağlı rapor ayarları ve e-posta yoluyla
tanımlanmış kullanıcılara gönderimi özelliği ile yönetici
için zaman tasarrufu sağlar.
– Üst yönetime sunulmak üzere ihtiyaca göre düzenlenmiş,
kapsamlı yönetim raporlarının hazırlanması.
– CSR vb. belgeler gibi şirketinizin YSoft SafeQ kullanımı
ile ne derecede doğal kaynak tasarrufu gerçekleştirdiğini
gösteren çevre değerlendirme raporlarının kolaylıkla
düzenlenmesi.

Çözüm: YSoft SafeQ Raporlama
Baskı maliyetlerinizi YSoft SafeQ Raporlama ile kontrol
altına alın: Merkezi yüklenen bir raporlama aracı olarak
bütün kurum baskı faaliyetlerini takip ederek detaylı
değerlendirmeleri tablo ve grafikler halinde sunabilir.
YSoft SafeQ, her türlü baskı, fotokopi ve belge tarama*
operasyonlarını takip ederek her biri için iş adı ve baskı
tarihi, ilk-sayfa ön izlemesi, sayfa sayısı ve toner kullanımı
gibi detaylı bilgiyi saklar. Bu bilgiyi kullanarak, sadece
birkaç tıkla kapsamlı raporlar oluşturabilirsiniz. İşinizi daha
da kolaylaştırmak adına, maliyet merkezleri, kullanıcılar ve
cihazların dahil olduğu tüm baskı ortamına ilişkin kapsamlı
bir görüş sağlayacak yönetim raporları bile yaratılabilir.
YSoft SafeQ’in başka bir faydalı özelliği de sağladığınız
baskı tasarrufunun su, kereste, karbondioksit seviyesi
gibi çevresel alanlar üzerindeki etkisini gösteren raporlar
hazırlayabilmektir. Yıllık, dönemlik ya da aylık olarak
hazırlanabilecek raporlara şirket logonuz da eklenebilir. Bu
raporlar kolay paylaşılabilirlik açısından PDF, HTML ya da
DOC dosya formatlarına iletilebilir.
* YSoft SafeQ Belge Tarama Yönetimi’ne ihtiyaç duyar

Özellikler
– İzleme ve raporlama: Tüm baskı, fotokopi ve belge
tarama* operasyonlarına ilişkin otomatik ya da talep
üzerine raporlama.
– Çevreye yönelik raporlar: Bu raporlar elde ettiğiniz
baskı tasarrufunun, korunan doğal kaynaklar gibi, çevre
üzerindeki olumlu etkilerini takip eder ve ortaya koyar.
– Yönetim raporları: Baskı altyapısının kompakt bir özetini
sunar.
– Rapor uyarlama: Çok sayıda parametre içinden seçim
yaparak raporlarınızı ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
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BASKI BAŞINA ÖDEME SİSTEMİ İLE
KOLAY ÜCRETLENDİRME
Üniversiteler, şehir kütüphaneleri vb. eğitim ortamında yer alan kurum ve kuruluşlar baskı, fotokopi ve belge tarama
hizmetlerini sunarken bu hizmetleri ücretlendirmek zorunda.

– Her kullanıcının baskı, fotokopi ya da belge tarama
işlevlerine ödeme yapmaksızın erişmesini güvenilir
şekilde engellemeniz gerek.
– Farklı kullanıcı grupları için farklı fiyatlandırma tabloları
tanımlamanız gerekiyor.
– Kullanıcıların hesaplarına kağıt ve madeni para ile
yükleme yapma seçeneğine çevrim içi ödemeyi (PayPal)
de eklemek istiyorsunuz.
Bu durumda, genel kullanıcılar kadar öğrenciler, öğretim
görevlileri ve diğer personelin de baskı hizmetinden
ücret karşılığı yararlanmasını sağlayacak bir hesabı
olmalıdır. Bu uygulama, farklı gruplara uygulanacak
baskı, fotokopi ve belge tarama işlemlerine ait ücretlerin
değişkenlik göstermesine veya ücretsiz kılınmasına olanak
sağlamaktadır. Örneğin personel, hiçbir ödeme yapmaksızın
hesaplarına yükleme yapabilirken öğrenciler ve diğer
kullanıcılara yönelik hesaplarına zahmetsizce yükleme
yapma yolları oluşturulmalıdır. Örneğin bir üniversite
kampüsünde kullanım kolaylığı açısından tek bir kullanıcı
hesabı ve kartı ile tüm hizmetlerden yararlanabilme özelliği
önemli avantajlar sunacaktır:
– Esneklik artmasına rağmen idari yük azalır: farklı
kullanıcılara, maliyet merkezlerine ve/veya çıktı
cihazlarına farklı ödeme planları kolaylıkla tanımlanabilir.
– Kullanıcı hesabına istenilen her zaman ve her yerden
yükleme yapabilme esnekliği sayesinde kullanım rahatlığı
ve zaman tasarrufu sağlanır.

Çözüm: YSoft SafeQ Geri Ücretlendirme
YSoft SafeQ Geri Ücretlendirme kullanıcılara, kurum
genelinde, örneğin üniversite kantininden kahve satın alma
ya da fotokopi çekme vb. hizmetleri satın almak üzere
mevcut hesaplarına zahmetsizce yükleme yapma olanağı
sağlar. Kullanıcılar, baskı-başına-ödeme hizmeti ile ağ
üzerinde herhangi bir yazıcıdan güvenli çıktı alma gibi çok
sayıda baskı yönetimi hizmetlerinden faydalanabilir.
YSoft SafeQ Geri Ücretlendirme farklı yükleme seçenekleri
de sunuyor:
– Ödeme noktasında yükleme: Kullanıcılar ödeme
noktasına giderek operatöre yüklemek istedikleri miktar
kadar ödeme yapar.
– Self-service yükleme: Bu seçenekte kağıt ve madeni
para ile çalışan YSoft Ödeme Makinası kullanılır.
– Çevrim içi yükleme: Kullanıcılar kartlarına PayPal
üzerinden ödeme yapar.

Özellikler
– Bireysel yükleme: Kullanıcıların ödeyeceği miktar
kendilerine uygulanan baskı, fotokopi ve belge tarama
ücretlendirmesi üzerinden hesaplanır ve miktar otomatik
olarak kartlarından düşülür.
– Çoklu fiyat listeleri: Farklı fiyat planları oluşturularak
farklı kullanıcılar, maliyet merkezleri, cihazlar ve/veya
baskı merkezlerine uygulanabilir.
– Çeşitli yükleme seçenekleri: Kullanıcı tercihine bağlı
olarak çevrim içi ya da nakit ödeme ile kart yüklemesi
yapılabilir.
– Entegre muhasebe özelliği: Öğrenciler ve diğer
kullanıcılar aynı kredi hesabını sadece baskı ve fotokopi
hizmetleri için değil, üniversitenin sunduğu diğer
hizmetler için de kullanabilir.
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PAYLAŞIM VE DAĞITIM
KOLAYLIĞI İÇİN
KAPSAMLI BELGE TARAMA
Belgelerin baskı, muhasebe ve ayrılma işlemlerine ek olarak, belge tarama özelliği kapsamlı bir belge yönetim
sisteminin önemli bir parçasıdır. Birçok iş ortamında bu özellikler belge akışının etkinliğini sağlamak adına vazgeçilmez
bir hal almıştır.

– Bütün belge tarama faaliyetlerini baskı işinde
kullandığınız yöntemle takip etmek ve ayırmak
istiyorsunuz.
– Anında dağıtımı kolaylaştırmak üzere kullanıcıların
belgeleri doğrudan bir e-posta ya da başlangıç
klasörlerine tarayabilmelerini istiyorsunuz.
– Veri ve belgelerin ileri seviye işlemleri için taranmış
belgeye meta veri eklemenin kolay bir yolu olmasını
istiyorsunuz.
Belge tarama iş akışları kurumların belge otomasyonu
süreçlerini destekler. Özellikle etkin ve kapsamlı bir belge
tarama işlevi, belgelerin tüm kurum içinde dağıtımı ve
paylaşımını kolaylaştırır.

Çözüm: YSoft SafeQ Belge Tarama Yönetimi*
YSoft SafeQ yalnızca bütün baskı operasyonlarını takip
edip yönetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu
işlevini tüm belge tarama operasyonlarını kapsayacak
şekilde genişletir. YSoft SafeQ Belge Tarama Yönetimi
modülü bir yandan One-Click-Scan, Scan-to-Home folder,
Scan-to-Email (Tek-Tıkla-Tara, Başlangıç- Klasörüne-Tara
ve E-postaya-Tara) gibi ileri belge tarama özellikleri
diğer yandan belirli cihazlar, lokasyonlar, kullanıcılar, rol
ve bölümler temelinde bireysel belge tarama iş akışları
oluşturma işlevleri ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.
Bunlar yeterli gelmezse, Komut-Dizisine-Tara işlevi
eklenerek belirli iş akışlarının otomatik gerçekleşmesi
sağlanabilir.

Siz ve personelinizin faydalanacağınız avantajlar:
– Kişiselleştirilmiş belge tarama iş akışlarının getirdiği
etkinlik sayesinde günlük ofis rutinlerinin sorunsuz
yürümesi.
– Zaman tasarrufu sağlayan, kullanıcı dostu tek-tıklatarama özelliği ile sağlanan kullanım rahatlığı: belge
tarama iş akışları tek bir tık ile başlatılabilir.

* YSoft SafeQ Doğrulama’ya ihtiyaç duyar

Özellikler
– Ön tanımlı tarama hedef adresleri: Tek bir tık’la
kullanıcının başlangıç klasörü ya da e-posta
hesabına belge tarama.
– Kişiselleştirilmiş belge tarama iş akışları: Bireysel
belge tarama seçenekleri tanımlanıp otomasyona
bağlanabilir.
– Belge tarama takibi: Baskı ve fotokopi işlerinin yanı
sıra belge tarama işleri de izlenip ücretlendirilebilir.
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BİREYSEL BASKI KURALLARIYLA
TASARRUF SAĞLAYIN
Genel baskı maliyetlerini ciddi ölçüde düşürmek amacıyla etkin bir baskı altyapı yönetimi oluşturmak isteyen şirketler
içi Kural-Bazlı Yazdırma vazgeçilmez bir özelliktir.

– Kullanıcıların ürettiği baskı miktarı ve türünü kontrol altına
alarak baskı maliyetini düşürmeniz gerekiyor.
– Toner maliyetlerini düşürmek için renkli baskı almaktan
kaçınmalısınız.
– Her e-postanın basılmasını istemiyorsunuz ve e-postaları
sadece siyah-beyaz baskı ile sınırlandırmak istiyorsunuz.
– Bazı kullanıcılar hariç tüm personelinizin her zaman çift
taraflı baskı almasını istiyorsunuz.
Etkin ve ekonomik baskı alınmasını sağlayan, bireysel
kullanıcılar, kullanıcı grupları ya da bölümler temelinde
uygulanabilecek farklı baskı kurallarının oluşturulması
iş ortamları açısından çeşitli faydalar sağlamaktadır.
Bu kurallar, kullanıcının görev yaptığı bölüm ya da iş
tanımlamasına bağlı olarak değişebilecek, örneğin
renkli çıktı alma ya da tek taraflı baskı özellikleri devreye
sokulabilecektir. Bazı iş ortamlarında kağıt formatları, belge
tipleri ya da baskı işi başına maksimum sayfa sayısına da
kısıtlamalar getirmek gerekebilmektedir. Ayrıca, bir kullanıcı
için belirli çıktı cihazlarının ya da baskı saatlerinin seçimi
gibi özellikler de eklenebilir. Elde edilen faydalar arasında
şunlar sayılabilir:
– Siyah/beyaz baskıyla sınırlama gibi belirli baskı
kurallarının uygulanmasıyla genel baskı maliyetlerinde
etkin düşüş sağlanması.
– Büyük baskı işlerinin yüksek hacimli yazıcılara
yönlendirilmesi gibi, baskı işlerinin uygun cihazlara
ayrılması ile tüm baskı filosunun tam kapasite
çalıştırılması.
– Hassas ya da kritik içerikli belgelerinde otomatik filigran
baskısı ile güçlendirilmiş belge güvenliği.

Çözüm: YSoft SafeQ Kural-Bazlı Yazdırma
YSoft SafeQ Kural-Bazlı Yazdırma baskı maliyetini hızlı,
güvenilir ve etkin şekilde düşürmek için doğru modül. Çok
sayıda ve gerek bireysel gerekse gruplara tanımlanabilecek
kullanıcı rolleri seçeneği ile kuralları istediğiniz şekilde
yapılandırabilirsiniz. Ardından, YSoft SafeQ ilgili kuralları
kullanıcı ya da kullanıcı gruplarından gelen tüm baskı
işlerine uygulayacak ve sadece koşulları yerine getiren işler
basılacaktır. Tanımlanmış kurallara uymayan tüm baskı
işleri reddedilir ve kullanıcıya bir uyarı mesajı gönderilir.
Bu özellik, YSoft SafeQ Kural-Bazlı Yazdırma'yı baskı
maliyetlerini kontrol altına almak isteyen şirketler için
mükemmel bir araç haline getirmektedir.

Özellikler
– Ön tanımlı baskı kuralları: Belirli kullanıcılar, roller ve
bölümlere özel baskı kuralları uygulanabilir. Geçerli baskı
kuralı, kullanıcı doğrulama işlemini gerçekleştirip baskı
sürecini başlatır başlatmaz devreye girecektir.
– Filigranlı koruma: Filigran baskısı hassas bilgi içeren
belgelerin mahremiyetini arttırır.
– Otomatik uyarı: Bir kullanıcı baskı kurallarına uymayan
bir baskı işi gönderdiğinde, kendisine otomatik bir uyarı
mesajı gider.
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MOBİL İŞGÜCÜNÜZ İÇİN
ESNEKLİK VE ETKİNLİK
Günümüzün esnek ve yenilikçi iş ortamları artık ofisle sınırlı değil. Ofis çalışanları iş ile bağlantılı çalışmalarını gittikçe
artan bir oranda mobil cihazları üzerinden yürütüyor.

– Personelinizin, özellikle de sık seyahat eden ve firmanızın
herhangi bir şubesinde baskı üretmesi gereken satış
ekibinizin, baskı üretim esnekliğini arttırmak istiyorsunuz.
– Siz ve personeliniz, farklı lokasyonlarda hızlı şekilde
baskı üretebilmelisiniz – örneğin bir toplantı için
gerekli olup son-dakikada gelen belgelerin çıktısını
alabilmelisiniz.
Personelinize akıllı telefon ya da tablet PC vererek “mobil
çalışma” imkanı sunar sunmaz, mobil baskı üretme talebi
doğacaktır. Mobil baskı işlevi, çalışanlarınıza baskı işlerini
istedikleri an ve bulundukları yerden gönderme olanağını
sağlayacaktır. Yazıcıya eriştiklerinde vakit kaybetmeksizin
baskı üretimini gerçekleştirebilirler. Mobil kullanıcıların
Microsoft Office ya da LibreOffice’e bağlı olmamaları bu
işlevi sizin için çok daha çekici ve maliyet-etkin kılıyor.
Sağlanan tipik faydalar arasında şunları sayabiliriz:
– Baskı işlerini istenilen yer ve zamanda gönderme
seçeneği ile kullanıcılar diledikleri yerde çalışma
özgürlüğünü elde eder.

– Kullanıcının çalışma yerinden bağımsız hale gelmesiyle
mobilite ve esneklik artar, bu da şirketin genel etkinlik ve
verimliliğini arttırır.
– E-posta gönderme ve baskı işlerinin dosyaya yüklenmesi
ile kullanım kolaylığı ve rahatlığı en üst seviyeye
çıkar – müşteri cihazlarına ek bir uygulama yüklemeye
gerek olmadığından zaman tasarrufu sağlanır ve etkinlik
seviyesi artar.

Çözüm: YSoft SafeQ Mobil Baskı
YSoft SafeQ Mobil Baskı günümüzün modern ve mobil
çalışma tarzının bütün avantajlarını sunmaktadır: Baskı
sürecini dilediğiniz yer ve zamanda başlatırsınız. Belge
çıktınızı tercih ettiğiniz çıktı cihazından teslim alabilirsiniz.
Tümleşik belge-dönüştürücü sayesinde artık MS Office ya
da LibreOffice’e ihtiyaç duyulmuyor, bu da size fazladan
maliyet tasarrufu getiriyor. YSoft SafeQ Mobil Baskı en üst
seviye esneklik ve etkinlik sağlayarak kullanıcıları sadece
belirli bir iş istasyonunda baskı üretme kısıtlamasından
kurtarıyor.

Özellikler
– Mobil baskı: Mobil cihazlardan baskı
işi göndererek esneklik ve verimliliğin
arttırılması.
– Belge gönderme esnekliği: e-posta ya da
dosya yükleme yoluyla.
– Belge dönüştürme: Kullanılan belge
dönüştürücü ile Microsoft Office ve
LibreOffice gereksinimi ortadan kalkıyor.
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İŞ AKIŞI
MILAN

Merkezi raporlama
Ağ cihazı

Kimlik kartı

E-Mail

New YORK
Baskı
işinin farklı
lokasyonlarda
dolaşımı

Dosya
yükleme
YSoft SafeQ sunucu

User name

Ağ cihazı

Kullanıcı adı/
şifresi

TOKYO

İş istasyonu

Ağ cihazı
YSoft ödeme sistemi

PIN kodu
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– Çıktı Yönetimi
Baskı sıraları ve özelliklerini, baskı yükünün
dengeli dağılımı ve kurumsal baskı politikaları
çerçevesinde baskı üretimi sağlamak
amacıyla merkezi olarak yönetme olanağını
sunar.
– Kullanıcı ve Maliyet Yönetimi
Çalışma grupları ve maliyet merkezlerinin
bütçe kontrolü ile güçlendirilmiş baskı
maliyeti şeffaflığı kolaylıkla tesis edilir.
– Güvenlik
Açık ve kesin olarak tanımlanmış kullanıcı
erişim kuralları ve kullanıcı faaliyetlerinin
merkezi kontrolü ile şirket ekipmanı ve gizli
kurum bilgisine kontrolsüz erişim riski en aza
indirgenir.

Konica Minolta’nın uygulama
portföyü on iki kategoriden
oluşmaktadır. Diğer kategorilerle
uygulamaların tamamına ilişkin
detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki
QR kodunu tarayınız.

www.konicaminolta.eu/en/
business-solutions/products/
applications.html
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