
SafeQ
komplexní zabezpečení 
a účtování tiskových služeb



Zabezpečení a řízení přístupových práv
Zabezpečení
>    Zajistěte své dokumenty před neoprávněným 

přístupem.
>   Mějte k dispozici podrobné informace o tom 

kdo, co, kdy a kde tisknul ve vašem tiskovém 
prostředí.

>    Odblokujte multifunkční zařízení nebo tiskárnu 
pouhým přiložením karty nebo zadáním PIN 
kódu.

Řízení přístupových práv
>    Nastavte oprávnění k tisku, kopírování a ske-

nování na základě pracovních odpovědností 
zaměstnanců a omezte tak možnost nežádoucí-
ho používání vašich dat.

>    Umožněte barevný tisk/kopírování pouze za-
městnancům, kteří to opravdu potřebují.

>    Využijte nastavení přístupových práv přes 
webové rozhraní k omezení přístupu uživatelů 
k vašim důvěrným dokumentům.

Monitoring a Reporting
Monitoring
>    Sledujte přístup ke svým zařízením
>    Mějte přehled o tom, co vaši zaměstnanci tisk-

nou v pracovní době
>    Analyzujte využití tiskáren

Reporting
>    Získejte reporty jedním kliknutím myši
>    Analyzujte náklady podle jednotlivých uži-

vatelů, nákladových středisek, projektů nebo 
oddělení

>    Využijte automatického reportingu a mějte 
reporty po ruce vždy, kdy je budete potřebovat

>    Exportujte reporty do formátu XML, CSV, XLS, 
HTML nebo PDF

Víceúrovňové projektové účtování
>    Definujte si víceúrovňovou strukturu projektu, 

která bude přesně splňovat požadavky vaší 
společnosti

>    Sledujte náklady na tisk podle vybraných pro-
jektů

>    Definujte přístupová práva zaměstnanců ke 
konkrétním projektům

SafeQ 
benefity 



Private Cloud
Centrální řízení 
Spravujte všechny své servery ve všech lokalitách z jednoho webo-
vého rozhraní.

Centrální reporting
Vytvářejte reporty obsahující detailní náklady na tisk napříč celou 
svojí společností a identifikujte zdroje vysokých výdajů.

Job Roaming
Pošlete si úlohu do tisku v Londýně a vyzvedněte si jej v New Yorku.

Rozložení zátěže a zastupitelnost
Zajistěte efektivní a spolehlivé tiskové služby díky automatickému 
rozložení zátěže
a zastupitelnosti serveru.

Print management
Tiskové fronty
>     Zajistěte vysokou bezpečnost citlivých dokumentů pomocí zabez-

pečeného tisku.
>    Tiskněte na jakékoliv tiskárně, kdekoliv ve vaší společnosti.
>    Umožněte uživatelům sdílet tiskové úlohy s jejich asistenty nebo 

dalšími kolegy z oddělení pomocí sdílených tiskových front.

Tisk na základě pravidel
>     Zabraňte tisku dokumentů s velkým množstvím stránek na 

nákladných tiskárnách.
>    Mějte jistotu, že e-maily jsou tištěny pouze černobíle.
>    Zvyšte bezpečnost důvěrných dokumentu pomocí automatického 

vodoznaku se jménem uživatele.

Správa tiskových úloh
>     Uložte si často tištěné dokumenty jako oblíbené úlohy a poté je 

tiskněte jedním stisknutím tlačítka.
>     Vybírejte úlohy k opětovnému tisku přímo na panelu multi-

funkčního zařízení.
>    Využijte možnosti mazat dokumenty z tiskových front.

Mobilní tisk
>    Tiskněte úlohy kdekoliv a kdykoliv – mimo kancelář, doma, 

na cestách.
>    Zasílejte úlohy přímo ze svého smartphonu nebo iPadu.

Scan management
Skenování stiskem tlačítka
Skenujte dokumenty do e-mailu nebo složky jedním kliknutím bez 
nutnosti zadávat svoji e-mailovou adresu nebo cestu do požadova-
né složky.

Zabezpečení naskenovaných dokumentů
Chraňte klíčové informace díky možnosti skenování důvěrných 
dokumentů vaší společnosti pouze autorizovanými uživateli.
 
Skenovací workflow
Využijte Scan Management k plynulé integraci skenování do proce-
su a systému vaší organizace.

 Pokročilé skenování
Začleňte metadata a používejte externí skripty jako součást pro-
cesu skenování – usnadníte tak hledání veškerých dokumentu 
skenovaných ve vaší společnosti a práci s nimi.



>    Šetříte až 30 % svých nákladů snížením objemu tisku 
a zefektivněním tiskových procesů.

>    Zvyšujete efektivitu Vašich zaměstnanců usnadněním 
přístupu k tisku, skenování a kopírování.

>    Předcházíte neoprávněnému přístupu k Vašim důvěr-
ným dokumentům během tisku a skenování.

>   Chráníte naši přírodu a zamezujete zbytečnému plýt-
vání papíru a energie.

Přesné rozúčtování nákladu, vysoká úroveň zabezpe-
čení, zajištění dostupnosti či pokročilé funkce v rámci 
digitalizace dokumentu, to jsou jen některé z výhod 
tiskového řešení SafeQ.

SafeQ je jedinečné řešení pro správu 
tisku, které vám poskytuje dokona-
lou kontrolu nad firemním tiskem, 
zvyšuje produktivitu, chrání citlivé 
informace a snižuje celkové tisko-
vé náklady. Dopřejte sobě i svým 
zaměstnancům dostatek klidu pro 
jedinečnou a kreativní práci, kterou 
stroje nemohou nahradit. 
SafeQ provede analýzu každé tisko-
vé operace a poté se rozhodne, jak, 
a pokud vůbec, se konkrétní operace 
provede. Veškeré informace o těchto 
operacích se uchovávají na serveru, 
takže pomocí nich můžete vytvořit 
detailní analýzu prostředí. Jejím 
výsledkem mohou být reporty nebo 
statistiky podle uživatele, oddělení 
či projektu, které vám pomohou 
definovat firemní tiskovou politiku 
tak, abyste vaše multifunkční zařízení 
a tiskárny využívali efektivněji.

Šetřete energii 
na důležité projekty



Revoluce pro vaše
tiskové prostředí
Zabezpečení a řízení práv
>    zabezpečení proti neoprávněnému použití 

tiskového prostředí pomoci SafeQ terminálu
>     možnosti autorizace uživatelů pomocí PINu, 

magnetické /čipové karty nebo uživatelské-
ho jména a hesla

>     jednoduché přidělení a správa tiskových práv 
jednotlivých uživatelů, rolí či oddělení

>    okamžitý přehled kdo, jaké dokumenty, a na 
jakých zařízeních tiskne

>    snadná definice přístupových práv a povole-
ných způsobů tisku

Monitoring a reporting operací
>    přesný monitoring veškerého tisku, kopíro-

vání a skenování
>    sada standardních reportů pro jednoduché 

vytváření přehledů dle uživatelů, oddělení či 
projektů

>    možnost vytváření specifických reportů 
přesně podle vašich potřeb a představ

>    reporty dokazující pozitivní dopad používání 
SafeQ na životní prostředí

>    automatické zasílání reportů do emailu či slo-
žek ve zvoleném formátu (html, xls, xml, csv)

Správa tisku
>    bezpečný tisk s funkcí Follow-me pro vyzved-

nutí tiskových úloh na kterémkoliv tiskovém 
zařízení

>    sdílené fronty pro sdílení tiskových doku-
mentů napříč oddělením nebo mezi nadříze-
ným a podřízeným

>    správa tiskových úloh přes webové rozhraní 
či přímo u zařízení (smazání, přiřazení do 
oblíbených) i po odeslání do tisku

>    systém tiskových pravidel pro úpravu doku-
mentu před tiskem pro zamezení zbytečného 
plýtvání papíru či barevného toneru

>    výběr tiskových úloh na kterékoliv pobočce 
bez geografického či technologického omezení

Scan Management
>    automatické skenování jedním kliknutím do 

uživatelského emailu či adresáře
>    definice skenovacích procesu s parametry 

jednotlivých dokumentu
>    možnost vytváření komplexních skenova-

cích workflow

Private Cloud:
>    centrální správa a monitoring tiskových slu-

žeb v rámci celé firmy, včetně poboček, přes 
jedno webové rozhraní

>    automatická distribuce nastavení na všech-
ny lokality

>    optimalizace sítového provozu 
>    zajištění tiskových služeb na všech lokalitách 

i v případě výpadku centrálních serveru

Mobilní tisk
>    umožňuje uživatelům zasílat tiskové úlohy 

z domova, kanceláře nebo z veřejné dopravy 
>    dává uživatelům svobodu tisku bez nutnosti 

tiskových ovladačů, počítače nebo připojení 
k místní síti 

>    zasílání dokumentů, prezentací i jakýchkoliv 
jiných typů úloh přímo ze svého smartphonu 
nebo iPadu bez ohledu na operační systém



Uživatelské rozhraní
>   uživatel může podle svých preferencí vytvá-

řet vlastní, personalizované ovládací panely
>   na jediném webovém rozhraní uživatel 

nalezne všechny své úlohy, úspory z hlediska 
životního prostředí a možnost uložení doku-
mentů k tisku

>   terminály obsahují nové funkce, jako např. 
náhled úlohy a výběr projektového účtování

>    umožňuje uživatelům vidět cenu za stránku 
ještě před samotným tiskem, a mohou tak

>    například změnit nastavení na úspornější 
černobílý tisk

Tisk na základě pravidel
>    spravovat tisk zavedením souboru pravidel, 

které minimalizují tiskové náklady podle 
potřeb vaší společnosti

>   lze nastavit, aby se emaily místo barevně 
a jednostranně tiskly černobíle a oboustran-
ně, což jednoznačně šetří náklady

>   každé pravidlo lze uplatňovat pro defino-
vanou skupinu uživatelů nebo rolí tzn. lze 
vytvářet různé soubory pravidel 

>   například umožnit managementu barevný 
tisk a účetnímu oddělení naopak pouze 
černobílý tisk

Víceúrovňové projektové účtování
>    umožňuje advokátním kancelářím a společ-

nostem pracujícím na bázi projektu sledovat 
u aktuálních projektů náklady na tisk

>   při každém tisku nebo kopírování uživatel 
zvolí účtovací projekt, SafeQ poté účtuje tisk 
a kopírování na základě těchto nastavení

>   pomocí reportu pro každý projekt můžete 
snadno sledovat náklady a zpětně je účtovat 
zákazníkům a projektům

>    díky víceúrovňové možnosti účtování 
můžete vytvářet vlastní struktury účtování 
projektu a podle toho přidělovat práva



Scan 
management

Skenování stiskem tlačítka
S řešením SafeQ a jeho terminály není nikdy nutné zadávat 
žádné informace o svém e-mailu nebo složce. Nemusíte ani 
hledat správné zařízení, které je nakonfigurováno pro váš 
účet. SafeQ Scan Management toto vše udělá za vás. A tím 
to nekončí: můžete skenovat do různých složek, e-mailu 
nebo do své tiskové fronty. Naskenovaný dokument poté 
můžete snadno uložit jako oblíbenou úlohu.

Skenovací workflow
Na webovém rozhraní SafeQ můžete vytvářet skenovací 
workflow, které lze poté využívat pro konkrétní zařízení, 
místa, uživatele, role a oddělení. Skenovací workflow mů-
žete rovněž začlenit do vnitrních procesu vaší organizace 
(např. do logistiky, fakturace atd.).

Zabezpečení naskenovaných dokumentů 
Scan Management není jen o vyšší produktivitě – přinese 
vám také lepší bezpečnost. Nikdo tak nebude moct použí-
vat zařízení v rámci vašeho systému SafeQ ke skenování 
firemních dokumentů a jejich zasílání mimo organizaci bez 
předchozího schválení. SafeQ zabezpečí vaše multifunkční 
zařízení a bude sledovat všechny činnosti prováděné v rám-
ci skenování. U každého procesu lze definovat přístupová 
práva, kterými pak můžete kontrolovat, kdo se přihlašuje ke 
skenování na daných multifunkčních zařízeních. Nasta-
vením procesů můžete např. zajistit, aby skenování faktur 
mohli provádět pouze vaši účetní.

 Pokročilé skenovánía
Pokročilé vlastnosti skenování – ve spojení s předem 
určeným skenovacím workflow a přístupovými právy pro 
role, uživatele a oddělení – vám umožní přidávat metadata 
ke skenům provedeným na Embedded terminálech SafeQ. 
Informace o metadatech se zadávají před samotným ske-
nováním. Například všechny naskenované faktury mohou 
obsahovat DIČ a celkovou částku, a tyto informace lze dále 
zpracovat k jiným účelům.
Další pokročilou vlastností skenování je funkce scan-to-
-script, která do procesu skenování umožňuje začlenit exter-
ní aplikaci. Tímto způsobem lze snadno převádět dokumen-
ty do formátu Word® nebo je nahrávat na SharePoint® popř. 
do jiného systému ke správě dokumentů.

Současné hospodářské trendy podně-
cují k vyšší efektivitě procesů a mini-
malizaci nákladů. Nedílnou součástí 
těchto trendů je posun směrem k tý-
mové práci napříč celou organizační 
strukturou. Digitalizace tištěných 
dokumentů je nezbytná ke zvyšování 
efektivity obchodních procesů a zajiš-
tění kvalitní správy dokumentů.

SafeQ Scan Management rozšiřuje ske-
novací možnosti zařízení o automatic-
ké odesílání naskenovaných dokumen-
tů, monitoring skenování a autorizaci 
uživatele před skenováním.

Zařízení vybavená terminály SafeQ 
umožňují uživatelům skenovat do-
kumenty přímo do jejich e-mailové 
schránky nebo složky, aniž by museli 
zadávat svoji e-mailovou adresu nebo 
cestu do požadované složky. SafeQ 
samozřejmě sleduje všechny skenovací 
operace a ukládá o nich záznamy, ze 
kterých lze později vytvářet reporty.

Vylepšená funkčnost, kterou poskytují 
Embedded terminály, vám umožní 
definovat více skenovacích procesů 
snadným nastavením přímo na multi-
funkční tiskárně.



Print 
management

Tiskové fronty
Tiskové fronty SafeQ umožňují využívat pokročilé tiskové funkce jako napří-
klad zabezpečený tisk nebo funkcionalitu Follow-me.

Řešení SafeQ nabízí několik typů front:
>   Přímé tiskové fronty k tisku na předem určených tiskárnách.
>   Zabezpečené tiskové fronty zajišťují uzamknutí všech tiskových úloh až do 

okamžiku, kdy se uživatel autorizuje u tiskárny. U tohoto typu fronty mo-
hou uživatelé tisknout úlohy na jakékoliv tiskárně ve vaší společnosti.

>   Sdílené fronty umožňující více uživatelům tisknout stejnou úlohu. Napří-
klad tiskové úlohy zaslané reklamnímu oddělení může vytisknout kdokoliv 
v tomto oddělení.

Správa tiskových úloh
Správa tiskových úloh umožňuje uživatelům spravovat úlohy, které zaslali do 
systému SafeQ. Uživatelé mohou snadno vybírat úlohy, které chtějí tisknout, 
procházet již vytištěné úlohy a vybírat z nich ty, které chtějí vytisknout znovu, 
popř. přidávat často tištěné dokumenty do seznamu oblíbených úloh.
Možnosti opětovného tisku a oblíbené úlohy umožňují uživatelům tisknout 
úlohy, aniž by je museli opět odesílat z počítače. Uživatelé mohou provádět 
všechny tiskové operace prostřednictvím webového rozhraní SafeQ nebo na 
tiskárně pomocí terminálu SafeQ.

Tisk na základě pravidel
Tisk na základě pravidel se řídí stanovenými podmínkami a výsledná akce 
pak proběhne na základe těchto podmínek. SafeQ uplatňuje tato pravidla 
pro všechny úlohy zadané k tisku. Jestliže tisková úloha splňuje podmínky 
daného pravidla, je zpracována odpovídajícím způsobem. Podmínkou muže 
být např. celkový počet barevných stran určených k tisku, aplikace použitá 
k vytvoření dokumentů nebo oddělení uživatele. Lze zadat celou radu pod-
mínek, jejichž konfiguraci provádí administrátor. Jednotlivé akce představují 
operace, které lze uplatnit pro danou tiskovou úlohu. Konkrétní akcí lze např. 
změnit tiskovou úlohu z jednostranné/černobílé na oboustrannou/ barevnou 
nebo úlohu obsahující mnoho stran nasměrovat na tiskárnu s nižší cenou za 
stranu. Tisk SafeQ na základě pravidel je spravován přes webového průvodce, 
díky kterému je nastavování a zavádění nových pravidel rychlé a snadné.

Mobilní tisk
Mobilní tisk SafeQ přináší svobodu do tiskových procesů, což umožňuje 
uživatelům tisknout jejich úlohy bez nutnosti použití počítače, tiskových ovlá-
dačů nebo připojení do lokální sítě. Uživatelé mohou posílat úlohy ze svých 
smartphonů a poté si je vytisknout kdykoliv na jakékoliv tiskárně. Mobilní 
tisk SafeQ konvertuje standardní formáty dokumentu (Word, Excel, PDF aj.) 
na tiskový formát a umožňuje uživatelům vybrat si, jakým způsobem má být 
dokument vytištěn (např. barevný/černobílý, oboustranný tisk atd.).

Společnosti po celém světe plýtva-
jí zbytečně finančními prostředky 
tiskem barevných dokumentů, které 
mohly být vytištěny černobíle nebo byl 
jejich tisk zcela zbytečný, protože uži-
vatelé nedokážou mazat nepotřebné 
úlohy, které zaslali do tiskových front.
SafeQ Print Management si dokáže 
poradit se všemi tiskovými úlohami 
ve vaší organizaci, vyřeší problémy 
spojené s tiskem, sníží náklady na 
minimum, zvýší produktivitu a zajistí 
vysokou úroveň bezpečnosti.

Všechny úlohy jsou zasílány do tisko-
vých front SafeQ, zpracovávány podle 
daných tiskových pravidel a podle vý-
sledku zpracování poslány na příslušné 
tiskárny.
SafeQ Print Management zvládne 
všechny operace nejrůznějšího druhu, 
které potřebujete ke snadnému a rych-
lému tisku. Navíc SafeQ sleduje všechny 
činnosti, takže máte vždy přehled 
o tom, kdo tiskne které dokumenty a na 
kterém místě.



Monitoring 
a Reporting

Monitoring
SafeQ sleduje a účtuje veškeré operace v rámci tisku, kopírování a skenová-
ní. Krome toho SafeQ analyzuje každou tiskovou operaci a poskytuje široké 
spektrum informací o jednotlivých tiskových úlohách, jako např. název úlohy, 
náhled první strany, datum vytištění úlohy a počet stran nebo pokrytí. SafeQ 
rovněž sleduje malé kancelářské tiskárny a zasílá informace na server SafeQ, 
kde se tyto informace ukládají k pozdějšímu zpracování. SafeQ dokáže sledo-
vat všechny typy zařízení od všech výrobců.

Víceúrovňové projektové účtování
SafeQ vám umožňuje vytvářet vlastní strukturu projektu a sledovat výstupy 
na všech úrovních stromové struktury projektu. Dále můžete definovat přístu-
pová práva podle jednotlivých projektů – jak uživatelé tisknou nebo kopírují, 
mohou si vybrat pouze přidělené projektové účtování a SafeQ podle toho da-
nou úlohu zaúčtuje. Víceúrovňové projektové účtování umožňuje advokátním 
kancelářím a společnostem pracujícím na bázi projektu sledovat u aktuálních 
případů nebo projektů náklady na tisk, aby je mohly přesně vyúčtovat svým 
zákazníkům.

Reporting:
S SafeQ můžete pomocí širokého výběru reportu analyzovat náklady podle 
jednotlivých uživatelů, nákladových středisek nebo projektů. A díky intuitiv-
nímu webovému rozhraní si můžete zcela bez námahy tyto reporty kdykoliv 
prohlédnout na svém počítaci. SafeQ dále dokáže ve stanovených intervalech 
automaticky zasílat pravidelné reporty do určené emailové schránky. Centrál-
ní reporting SafeQ umožňuje shromaždovat informace napříč všemi pobočka-
mi a kancelářemi vaší organizace.

YSoft SafeQ nabízí:
>   Standardní a přednastavené reporty – předdefinované reporty, které po-

skytují podrobné informace o činnostech na všech zařízeních a využívání 
tiskáren jednotlivými uživateli.

>   Customizované reporty – reporty přizpůsobené vašim konkrétním potře-
bám. SafeQ vám umožní snadno nastavit reporty bez nutnosti šifrování 
a kódování.

>   „Green reporty“– reporty, které ukazují vliv sledovaných tiskových operací 
na životní prostředí. „Green reporty“ SafeQ prokazují pozitivní vliv na život-
ní prostředí díky úsporám při tisku. Můžete si tak například prohlédnout, 
kolik stromů jste zachránili používáním řešení SafeQ.

Co nemůžete změřit, nemůžete řídit. 
Schopnost sledovat náklady a vytížení 
tiskáren je u každého tiskového prostře-
dí klíčem ke snížení nákladu v dlouho-
dobém horizontu. Pokud však nemáte 
správný nástroj, je získání těchto údajů 
velmi obtížné nebo dokonce nemožné.

S řešením SafeQ získáte skvělý pře-
hled o všech nákladech na tisk ve 
vaší společnosti, včetně cenných dat 
z podrobných reportu o každém tisku, 
kopii a skenu na jednotlivé uživatele, 
oddělení či projekty. SafeQ analyzuje 
využití jednotlivých zařízení – a na-
víc poskytuje tzv. „Green reporty“, 
které ukazují pozitivní vliv na životní 
prostředí díky efektivnějšímu využití 
vašeho tiskového systému.

SafeQ poskytuje podrobné reporty 
ve formě tabulek nebo grafiky, které 
pokrývají celou společnost – včetně 
poboček. Tím vám usnadňuje správu 
nákladu na tisk.
Prostřednictvím webového rozhra-
ní SafeQ je k dispozici široký výběr 
běžných reportů. Kromě toho můžete 
využívat filtry, díky kterým lze snadno 
vytvářet reporty na míru pro jednot-
livá oddělení a projekty. Reporty pak 
můžete uložit jako šablony pro auto-
matické měsíční přehledy zasílané na 
e-mail vedoucím oddělení.



Zabezpečení a řízení 
přístupových práv

Řízení přístupových práv
Řízení přístupu je založeno na souboru předem definovaných oprávnění pro 
daného uživatele nebo roli. Tato oprávnění určují, co mohou uživatelé provádět 
na základě svých pracovních povinností a na jakém místě. Předem definovaná 
oprávnění umožňují manažerům neomezené používání tiskáren a na druhou 
stranu omezí účetním tisk a kopírování pouze pro jejich kancelář. Řízení práv 
rovněž kontroluje oprávnění k webovému rozhraní SafeQ. To usnadňuje ochranu 
citlivých informací o tisku ve vašem prostředí a nabízí tyto informace pouze 
uživatelům s příslušným oprávněním.

Zabezpečení
Terminály SafeQ rozšiřují funkčnost vašeho tiskového prostředí a umožňují 
kontrolovat přístup, nastavovat pravidla k užívání konkrétních funkcionalit za-
řízení a sledovat veškeré operace. SafeQ sleduje kdo, co, kdy a které dokumenty 
byly vytištěny. Navíc můžete kontrolovat aktuální stav každého zařízení a nalézt 
příčinu, proč nedošlo k tisku příslušných dokumentů.
Na výběr je z několika typů terminálu SafeQ, které splní jakékoliv požadavky na 
tiskové prostředí a vyřeší vaše konkrétní potřeby.

Terminal UltraLight – určený pro malé a středně velké organizace vyžadující 
zabezpečený tisk a možnostúčtování tisku, kopírování a skenování.

Terminal Professional – kromě výše zmíněných funkcí disponuje tento termi-
nál barevným dotykovým displejem, na kterém mohou uživatelé spravovat své 
tiskové úlohy přímo z terminálu, bez nutnosti používání rozhraní multifunkč-
ního zařízení. Kromě správy tiskových úloh mohou uživatelé přidávat úlohy do 
oblíbených a vybírat projektové účtování pro svoje tisky, kopie nebo skeny.

Embedded Terminal – softwarový terminál, který je integrován přímo do multi-
funkčního zařízení a nabízí stejné vlastnosti jako Terminal Professional, včetně 
podpory multitaskingu u multifunkčních zařízení. Tento terminál využívá ovlá-
dacího panelu multifunkčního zařízení a eliminuje nutnost montáže hardwa-
rových terminálu. Embedded terminály podporují čtečky karet, uživatelé se tak 
mohou autorizovat pomocí bezkontaktních karet.

Společnosti jsou v dnešní době nuce-
ny investovat nemalé částky do zabez-
pečení svých citlivých dat, řada z nich 
však podceňuje riziko úniku informa-
cí v tištěné formě. Každý vytištěný 
dokument představuje bezpečnost-
ní riziko – důvěrná data se mohou 
dostat do rukou jiných zaměstnanců 
vaší společnosti, popř. klientů nebo 
konkurentů.

SafeQ umožňuje autorizaci na mul-
tifunkčních zařízeních a tiskárnách 
jednoduchým přiložením identi-
fikační karty zaměstnance nebo 
pomocí PIN kódu. Jedinečná archi-
tektura softwaru, tiskové terminály 
a šifrovaná komunikace zajišťuje vy-
soké zabezpečení tiskových procesů.



Private 
Cloud

Centrální řízení
Centrální řízení zajišťuje z jediné lokality kontrolu nad celým tiskovým prostře-
dím. K minimalizaci provozu po síti SafeQ nepřenáší tisková data, ale auto-
maticky provádí pouze distribuci konfigurace. Správa tiskových dat probíhá 
samostatně v jednotlivých lokalitách pomocí aplikace SafeQ Smart Agent. 
Ovládací panel administrátora SafeQ umožňuje zaměstnancům z IT sledo-
vat celý systém. Panel poskytuje informace o fungování systému, aktuálním 
vytížení celého tiskového prostředí a podává detailní přehled o všech opera-
cích v rámci tiskového systému. Ovládací panel SafeQ umožňuje správcům 
neprodleně reagovat na jakoukoliv situaci vzniklou kdekoliv v síti a zajistit tak 
fungování služeb.

Centrální reporting
Centrální reporting umožňuje snadné a automatické shromaždování informací 
napříč všemi pobočkami a kancelářemi vaší organizace. Díky speciální archi-
tektuře, která přenáší pouze relevantní informace, není datové
spojení mezi sídlem a pobočkami nijak přerušováno. SafeQ Central Reporting 
slouží organizacím všech velikostí – od malých firem s několika málo pobočka-
mi až po velké korporace se stovkami poboček a kanceláří po celém světě.

Job Roaming 
Funkce Job roaming představuje novou generaci Follow-Me. Tu ocení přede-
vším uživatelé, kteří se pohybují mezi centrálou společnosti a jejími pobočka-
mi. Všechny úlohy zaslané na SafeQ v jedné lokalitě lze uvolnit k tisku kdekoliv 
v síti SafeQ – bez jakýchkoliv geografických omezení.

Job roaming vyžaduje minimální datové přenosy. K optimalizaci provozu sítě 
Job roaming uplatňuje dva způsoby distribuce úloh:
>   Blízká lokalita – informace o úloze jsou ihned synchronizovány, aby si uživa-

tel mohl bez jakýchkoliv prodlev vyzvednout dokumenty v jiné lokalitě.
>   Vzdálená lokalita – informace o úloze jsou staženy, jakmile se uživatel přihlá-

sí na terminálu. Ideální pro výrazně vzdálené lokality.

Load balancing & Failover
SafeQ podporuje řadu způsobů zajištění nepřetržitého provozu kritických částí 
a zmírňuje dopad na uživatele v případe výpadku jedné z částí systému. Jestliže 
dojde k výpadku serveru nebo přerušení komunikace s centrálním serverem, 
přebírá funkci ihned automaticky jiný server.Díky rozložení zátěže SafeQ 
zvládá provoz milionu stran měsícně. V průběhu tisku SafeQ rozhoduje, který 
server by měl přijmout úlohu, aby byla pracovní zátěž optimálně rozložena 
mezi více serverů a mohlo být zpracováno více operací.

Centralizace IT systému a služeb 
celkově usnadňuje řízení vaší infra-
struktury a pomáhá zvýšit spolehlivost 
systému. Zaměstnanci z IT tak tráví 
méně času propojováním jednotlivých 
serverů a neustálým prováděním stej-
ného nastavení na více serverech.
SafeQ Private cloud vám umožní 
centrální správu celého tiskového 
prostředí. To vám výrazně ušetří čas 
a zásadním způsobem sníží náklady na 
zavádění řešení na pobočkách a jeho 
údržbu.

SafeQ Private Cloud je pro organizace 
s více pobočkami a kancelářemi nepostra-
datelným nástrojem ke správě tiskového 
prostředí. Vytváření serveru a jejich správa 
v několika lokalitách nebyla nikdy snazší. 
Zaměstnanci z IT tak mohou z jediné 
webové stránky ovládat celý systém, 
měnit nastavení a vytvářet detailní reporty.
SafeQ zajišťuje optimální komunikaci 
mezi centrálním serverem a vzdálenými 
lokalitami. Můžete ušetřit minimálně 95 
% šířky datového pásma WAN, a zároveň 
zajistit, aby tiskové služby ve vzdálených 
lokalitách fungovaly, i když dojde k selhání 
komunikace s centrálou.



SafeQ 
Instant edition

SafeQ 
Professional edition

SafeQ 
Enterprise edition

Zabezpečení tisků

Účtování tisků

Správa tiskových front

Možnost napojení na LDAP/AD

Maximální počet spravovaných síťových zařízení 7 bez omezení bez omezení

Evidence a správa skenování

Tisk podle pravidel (Rule-based printing)

Víceúrovňové projektové účtování

Mobilní tisk

Podpora zákaznických úprav

Distribuovaná technologie až 5 poboček bez omezení

Clusterové řešení – zajištění nepřetržitého 
poskytování služeb na aplikační úrovni i při 
výpadku serveru z důvodu hardwarové závady

Load balancing zajišťovaný na úrovni aplikačního 
clusteru

Job roaming

Kryptování tiskových dat

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti

tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 8o g/m2.

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny

technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto 

dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo

jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny

ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop 

nepřejímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.
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