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ФОКУСИРАЙ СЕ ВЪРХУ
ИНТЕЛИГЕТНИЯ НАЧИН ЗА РАБОТА
Бизнеса в днешни дни търси интелигентен начин при внедряването на решения за изпълнението на ежедневните
офис задачи. Намаляване на разходите, подобряване на производителността и увеличаване на сигурността на
корпоративното съдържани са важни въпроси - без значение в кои отдел и на какъв етап на оптимизиране на
управлението на печат се намират. Интелигентния стил на работа също така означава, опростен подход за
внедряване на бизнес решения. Y Soft разбира тези нужди и въвежда най-всеобхватната и гъвкава платформа
подходяща както за много големи така и за малки и средни компании.
YSoft SafeQ платформата е решение за управление на печата и сканирането на документи с цел да отговори на
нарастващите нужди на организациите, които искат да увеличат ефективността и да намалят разходите за управлението
на печат, и същевременно да се създадат по-ефективни цифрови работни процеси и да повишат сигурността на
документите. Като изключително мащабируемо и многофункционално решение за управление на печат, YSoft SafeQ
повишава цялостната ефективност и гъвкавост в офиса. Благодарение на модулната система, този софтуерен пакет може
да се конфигурира точно според нуждите на потребителите. Това позволява различните YSoft SafeQ модули да бъдат
закупени и имплементирани самостоятелно или в комбинация, когато и както е необходимо.
Пакета YSoft SafeQ Enterprise е точно за вас, ако
вашата организация има изисквания като тези:
– Да намалите всички разходи свързани с печата в цялата
компания, като същевременно всички служители трябва да
имат възможност да печатат/копират по всяко време, на
всеки принтер в организацията.
– Да имате поглед кой, какво, кога, колко и къде е
отпечатал като се гарантира, че само документи свързани
с работата са отпечатани и се осигури пълна отчетност за
разходите за печат по потребители
– Да осигурите сигурност при печат/копиране с цел
премахване на неоторизиран достъп до поверителни
документи и критична корпоративна информация.

– Вие търсите да свърже всички офиси и клонове на
компанията, с цел печат на документ, където е необходимо.
– Вие искате да се опростят документните работни процеси
при сканиране и дигитализиране на документи в
организацията.
– Ви искате да ускорите цифровизация в определени
документни процеси и ежедневни дейности.
– Ви искате да подобри цялостната ефективност, чрез
увеличаване на автоматизация на работните процес в
организацията.
Накратко Вие очаквате ефективно да управлявате и да
защитите цялата печатна инфраструктура - точно това,
което YSoft SafeQ ще направи за вас!
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YSoft SafeQ ENTERPRISE
Модулната ахитектура прави YSoft SafeQ Enterprise
много удобно решение за управление на печат, което
предлага гъвкавост и богата функционалност,
покривайки всички нужди на потребителя.
Инсталирано в сървъра на компанията, това решение
може да проследи всяка задача за печат в мрежата.
Нещо повече, то може да управлява и отчита печата
не само на мултифункционални устройства и
мрежови принтери а така също и на локални
принтери, предоставяйки пълен контрол и
прозрачност на разходите по потребители и по
устройства.
Пакета YSoft SafeQ Enterprise е достъпен, чрез
централизиран интуитивен уеб-базиран
административен интерфейс, който позволява да се
персонализира според конкретните нужди и не изисква
специално обучение. Потребителите се възползват от
защитен печат (ПИН код, ID карта за достъп или
потребителско име и парола), като заявките им за печат
са на разположени по-всяко време от всяко устройство
след оторизация.
YSoft SafeQ Enterprise се състои от осем отделни
модули, които заедно гарантира максимална гъвкавост
и мащабируемост:
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– YSoft SafeQ Authentication осигурява удобно
удостоверяване на потребителя от принтера, чрез
потребителско име и парола, PIN код или ID карта,
което надеждно защитава отпечатването.
– YSoft SafeQ Print Roaming позволява на
потребителите да изпращат своите заявки за
печат към всеки принтер навсякъде в рамките на
мрежата и да ги освобождават за печат.
– YSoft SafeQ Reporting се грижи за проследяването
и отчитането на всички задачи за печат, предлагайки
работещо решение за организации, които желаят да
следят "кой/какво/къде/кога" извършва в цялата
печатна среда.
– YSoft SafeQ Rule-based Engine позволява на
администратора да дефинира индивидуални правила
за печат за отделните потребители, например
ограничаване на цветния печат за някои потребители
или задаване на задължителен двустранен печат.
– YSoft SafeQ Credit and Billing е основен модул
за образователни институции и проектно базирани
среди, където разходите за печат, сканиране и
копиране трябва да бъдат поискани обратно.
– YSoft SafeQ Core Workflows осигурява
функционалности за управление на сканирането,
включително Scan-to-Home folder, Scan-to-Email, OneClick-Scan. А там, където стандартните функции не са
достатъчни, потребителите могат да създават свои
собствени, персонализирани скриптове за сканиране.
– YSoft SafeQ Mobile Print позволява на
потребителите да изпращат задачи за печат от
своите мобилни устройства, чрез електронна поща
или уебстраница, което повишава тяхната
мобилност и ги освобождава от ограничението да
отпечатват само от работното си място.
– YSoft SafeQ Advanced Workflows осигурява много
допълнителни функции, включително OCR
функционалност, позволяваща изчистване на
изображението, отстраняване на празни страници,
създаване на PDF с възможност за търсене, Microsoft
Word и Microsoft Excel.

В допълнение, YSoft SafeQ предлага богата
библиотека от опционални конектори за трети
производители (вариант инсталация на място или в
облака), като Box for Business, Google Drive и
Microsoft OneDrive.
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AUTHENTICATION МОДУЛ:
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
НЕОТОРИЗИРАН ПЕЧАТ
Голямото предизвикателство, с което всяка организация се сблъсква рано или късно, е защитата на
документите, както и опазването на поверителни данни и информация. Затова печатащите устройства трябва да
бъдат надеждно защитени от неоторизиран достъп, изискващи потребителите да се удостоверяват чрез ПИН
код, карта за достъп или потребителско име и парола, преди да печатат, копират или сканират документи.

Вашата ситуация:
– Желаете да проследявате кой печата и сканира във
вашата компания
– Трябва да елиминирате всяка възможност за оставяне
на разпечатки без надзор в изходните тави на принтера.
– Трябва да предотвратите изпращане на сканирани
документи извън компанията от неупълномощени
потребители.

Нашето решение: YSoft SafeQ Authentication
модул
Модулът YSoft SafeQ Authentication помага на
организациите да повишат нивото на сигурност на своите
печатни документи. Той предотвратява неконтролиран
достъп до устройства, като ги блокира, докато
потребителят не се удостовери. Това е възможно, или
чрез вградено терминално устройство или чрез външен
терминал прикрепен към устройството. За максимално
удобство на потребителите удостоверяването е възможно
чрез ID картa, която за първи път се използва с YSoft
SafeQ, потребителите могат да се възползват от
функцията самостоятелна регистрация
на карта.

Ползите:
– Критична информация и чувствителни корпоративни данни
са в безопасност и защитени срещу неоторизиран достъп
– Достъпът е ограничен само до оторизирани лица
намалявайки до минимум възможни нарушения на
сигурността.
– Ви имате възможност да следите внимателно през цялото
време обема на печат по потребители.
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PRINT ROAMING МОДУЛ:
ПРИНТИРАЙ НАВСЯКЪДЕ ПО
ВСЯКО ВРЕМЕ
Международните компании трябва да гарантират гъвкавост на цялата си дейност. По отношение на
изготвянето и управлението на документи позволява на потребителите да изпращат задачи за печат от един
от клоновете на компанията, които в крайна сметка се обработват и отпечатват в друг клон.

Вашата ситуация:
– Не желаете изготвянето на документи да бъде
ограничено до една сграда или местоположение.
– Очаквате служителите ви да могат да изпращат
задачи за печат от едно място, но да отпечатват
документите на друго място, когато е необходимо.
– Тази функционалност ви е необходима, за да
повишите ефективността в цялата ви печатна
мрежа и да работите независимо от географското
местоположение.

Нашето решение: YSoft SafeQ Print Roaming*
С YSoft SafeQ Print Roaming потребителите могат да
изпращат заявки за печат от едно място и да получават
документите си, когато са им необходими, в рамките на
цялата организация. Независимо дали става въпрос за
друг офис, друга сграда или дори друг континент –

потребителите могат да освобождават своите документи
за печат навсякъде, без никакви географски ограничения.
YSoft SafeQ осигурява тази функционалност, като
използва уникална технология, която използва много
малка част от честотната лента на мрежата, за да
прехвърли данните бързо и ефективно.

Ползите за вас:
– Удобно и спестяващо време възможност за взимане на
отпечатани документи от избрания от вас принтер
независимо от местоположението или клона на
компанията.
– Лесно и мигновено повторно отпечатване благодарение
на възможността за съхраняване на често използвани
документи.
– Подобрено сътрудничество благодарение на полезното
споделяне на опашките за печат в рамките на екип или
отдел.
*изисква YSoft SafeQ Authentication
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REPORTING МОДУЛ:
КОНТРОЛИРАЙТЕ РАЗХОДИТЕ СИ
ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕЧАТА
И КОПИРАНЕТО
Наблюдението на поведението на потребителите и управлението на цялостния процес на печат и копиране в
рамките на една компания е добра основа за дългосрочно намаляване на разходите.

Вашата ситуация:
– Трябва да контролирате разходите за печат, така че
да са в рамките на отпуснатия за това бюджет на
компанията.
– Желаете да знаете кои отдели, услуги и потребители
са отговорни за разходите за печат.
– Периодично трябва да създавате доклади, в идеалния
случай без ръчна намеса, които включват всички
клонове и дъщерни дружества на компанията.
– Трябва да съставяте подробни, но лесни за разбиране
отчети за висшия мениджмънт.

Нашето предложение: YSoft SafeQ Reporting
Поставете разходите си за печат под контрол с YSoft
SafeQ Reporting: като централизиран инструмент за
генериране на отчети той ще следи всички печатни
дейности в цялата организация и ще ви предоставя
подробна информация в таблици и графики. YSoft SafeQ
следи всички операции за печат, копиране и сканиране* и
запаметява подробна информация за всяка задача,
включително име на задачата и дата на печат,
изображение на първата страница, брой страници, както
и покритие на тонера. Използвайте тази информация, за
да създавате лесно подробни отчети. За допълнително
удобство могат да бъдат генерирани дори отчети до
мениджмънта, които да предоставят полезна и

изчерпателна информация за цялата печатна среда – за
разходни центрове, устройства или потребители – за да
се разбере как се формират разходите. Друга полезна
функция на YSoft SafeQ са "зелените" доклади, които
показват ефекта от спестяванията от печат върху
изразходването на дървесина, вода и по-ниски нива на
CO2. Отчетите могат да бъдат годишни, тримесечни или
месечни и могат да включват логото на вашата
компания. Те лесно могат да бъдат експортирани в
различни файлови формати за удобно споделяне, като
например PDF, HTML или DOC.

Ползите за вас:
– Възможност да се оптимизира цялостната
ефективност на печата въз основа на подробни отчети,
установяващи къде се формират разходите за печат.
– Подробен преглед на съотношението между
отпечатани и сканирани задачи.
– Спестяване на време на администратора
благодарение на настройките за автоматично
генериране на отчети и препращане на отчетите по
електронна поща до определени потребители.
– Незабавно генериране на подробни и специализирани
отчети за висши мениджъри.
– Лесно създаване на "зелени" доклади, например за
CSR и подобна документация, показваща количеството
на природните ресурси, които компанията спестява
чрез използване на YSoft SafeQ.

YSoft SafeQ RULE-BASED МОДУЛ 7

RULE-BASED МОДУЛ:
СПЕСТЕТЕ ПАРИ КАТО ВЪВДЕТЕ
ПОЛИТИКИ ЗА ПЕЧАТ
Печатът, базиран на правила, е от съществено значение за компаниите, които желаят да управляват
ефективно своите печатни инфраструктури с цел значително намаляване на общите разходи за печат.

Вашата ситуация:
- Искате да настроите и контролирате политиките за
печат за да оптимизирате работните си процеси
– Трябва да намалите разходите за печат, като
контролирате какво и как печатат потребителите.
– Желаете да ограничите цветния печат, за да намалите
разходите за тонер.
– Не желаете всеки имейл да бъде отпечатван или, ако
това е неизбежно, искате да ограничите отпечатването
до черно-бяло.

Нашето предложение: YSoft SafeQ Rulebased Engine
YSoft SafeQ Rule-based Printing е правилният модул за
бързо, надеждно и ефективно намаляване на разходите
за печат. Можете да избирате от широк набор от
различни потребителски роли, които да приложите към
отделни потребители или потребителски групи. YSoft
SafeQ прилага съответните правила за всички входящи
заявки за печат от конкретен потребител или

потребителска група. Задачите ще бъдат отпечатани
само когато отговарят на правилата. Всяка задача за
печат, която не отговаря на зададените условия, се
отхвърля, а потребителят получава съответното
съобщение. Тази функционалност прави YSoft SafeQ
Rule-based Printing идеалният инструмент, с който да
поставите разходите си за печат под контрол.

Ползите за вас:
– Ефективно намаляване на общите разходи за печат
чрез прилагане на специфични правила за печат, като
например ограничаване до монохромен печат и т.н.
– Оптимално използване на капацитета на целия
печатен парк чрез стриктно разпределяне на задачите
за печат към подходящи устройства, т.е. големите
задачи за печат се пренасочват към принтери с поголям капацитет.
– Повишена конфиденциалност на документите с
автоматичен печат на водни знаци върху документи с
чувствително или поверително съдържание.
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CREDIT AND BILLING МОДУЛ:
ЛЕСНО ТАКСУВАНЕ С
ПРЕДПЛАТЕНИ КОПИЯ
Институции в областта на образованието, като например университети, публични библиотеки и други, трябва
да предлагат услуги за печат, копиране и сканиране, но също така се налага да таксуват потребителите за
тези услуги.

Вашата ситуация:
– Трябва да предотвратите надеждно всички опити на
потребителите да печатат, копират или сканират, без да
заплатят за това.
– Трябва да се дефинират отделни ценови листи за
различните групи потребители.
– Желаете потребителите да могат да захранват сметката
си, чрез онлайн плащане (например PayPal), както и в борй
на терминал.

Нашето предложение: YSoft SafeQ Credit
and Billing модул
YSoft SafeQ Credit and Billing позволява на потребителите
лесно да депозират пари в съществуващите си сметки,
които вече използват за закупуване на услуги на
територията на цялата организация, например за храна
или кафе в университетското кафене. Потребителите
също така могат да се възползват от цялата гама
управлявани услуги за печат, включително удобната услуга
"цена-за-копие" и освобождаване на задачи за печат или
копиране от всеки копир в мрежата.

С YSoft SafeQ Credit and Billing са на разположение и
разнообразни методи за зареждане на потребителски
сметки:
– На каса с оператор: Потребителите отиват до касата
и плащат на оператор, който допълва сметката на
потребителя.
– Терминал на самообслужване: Това включва YSoft
терминал, чрез който потребителят внася банкноти и
монети.
– Онлайн зареждане: Потребителите могат да заредят
сметката си, чрез PayPal или други платежни портали.

Ползите за вас:
– Намалени усилия за администриране плюс повишена
гъвкавост: лесно определяне на индивидуални
ценови планове за различните потребители, разходни
центрове и/или печатни устройства.
– Спестяване на време и повече удобства за
потребителя с гъвкаво презареждане на сметки, дори
и онлайн по всяко време и отвсякъде.
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MOBILE PRINT МОДУЛ:
ГЪВКАВОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ ЗА
ВАШИТЕ МОБИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ
Днешните гъвкави и иновативни работни среди вече не се ограничават до работните станции, инсталирани в
офиса. Офис служителите все повече използват своите мобилни устройства в работата си.

Вашата ситуация:

Ползите за вас:

– Желаете да повишите гъвкавостта на печата на своя
персонал, особено на персонала по продажбите, който
пътува много и трябва да отпечатва във всеки клон на
компанията ви.
– Вие и вашите служители трябва да можете да
отпечатвате на различни локации в кратки срокове –
например актуални документи за важни срещи.

– С възможността да изпращат задачи за печат от всяко
място и по всяко време потребителите получават
свободата да работят там, където предпочитат.

Нашето предложение: YSoft SafeQ Mobile
Print модул

на възможността за изпращане на задачи за печат чрез
електронна поща, уеб интерфейс и от iOS устройства
благодарение на вградената функция за печат, спестява
време и увеличава ефективността тъй като не изисква
инсталиране на специално приложение в клиентските
устройства.

YSoft SafeQ Mobile Print ви предлага всички
предимства на съвременния модерен и мобилен стил
на работа: отпечатвайте от всяко място и по всяко
време и взимайте документите си, когато имате нужда
от тях, от желания принтер. Благодарение на
вградения конвертор за документи, MS Office или
LibreOffice вече не са ви необходими, което означава
допълнителни икономии за вас. YSoft SafeQ Mobile
Print може да осигури максимална гъвкавост и
ефективност и да елиминира зависимостта на
потребителите от работните станции при печат.

– Подобрената мобилност и гъвкавост благодарение на
независимостта на потребителя от работното място
увеличава цялостната ефективност и продуктивност.
– Максимално удобство и лесно използване благодарение
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YSOFT SAFEQ MANAGED
WORKFLOWS МОДУЛ:
ПРЕДЕФИНИРАНИ РАБОТНИ
ПРОЦЕСИ ПРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
В допълнение към печата и копирането на документи, цифровите документни работни потоци са друг важен
аспект на цялостното управление на документопотока. В днешни дни, тази възможност е от жизнено значение
за повечето работни среди, което ще позволи да се работи по-ефективно и интелигентно.

Вашата ситуация:
– Вие искате да автоматизирате процесите си на
производството и разпространение на документи.
– Вие се нуждаете от ефективнo и цялостно решение за
сканиране и дигитализация на документи, което улеснява
разпространението и споделянето на документи в
рамките на организация.
– Вие търсите решение което да опрости задачата на
потребители и администраторите в процеса на сканиране

Нашето предложение: YSoft SafeQ
Managed Workflows* модул
YSoft SafeQ не само ви позволява да управлявате и
проследявате всички операции за печат, но също така
разширява тази функционалност до всички операции по
сканиране. Това се реализира, чрез комбиниране на
основните модули YSoft SafeQ Print Management и модула
YSoft SafeQ Workflow. Това осигурява допълнителни
функции за сканиране, включително OCR, ичистване на
изображение, баркод разпознаване, сърфиране в папка,
нарастваща библиотека от опционални конектори за
приложения като OneDrive, Google Drive или Box за удобно
съхранявате на документи. Освен това, могат да бъдат
създадени отделни работни процеси за сканиране на базата
на конкретни устройства, местоположения, потребители,
роли и отдели. И в случай, че тази функционалност

все още не покрива вашите специфични изисквания,
предлагаме функцията Scan-to-Script, с която може да се
автоматизират определени работни потоци.
– Core workflows* - Стандартно в YSoft SafeQ Print
Management, този модул обхваща основните задачи при
улавяне на информация, като сканиране към имейл,
сканиране към папка и сканиране с едно кликване.
Функцията Scan-to-Script ви позволява да създавате
персонализирани работни потоци на сканиране.
– Advanced workflows* – Този модул предлага високо ниво на
функционалност, като OCR улавяне на информация, създаване
на PDF с възможност за търсене, MS Word и MS Excel,
отстраняване на празна страница, изчистване на
изображението, добавяне на страници, както и функция за
маркиране на текст, която позволява на потребители да
отбележат конкретен текст в оригиналния документ с цветен
маркер. В зависимост от цвета на маркера, текстът се използва
като име на файл, метаданни или просто се премахва от
цифрово копие.
YSoft SafeQ Managed Workflows модула намалява времето при
сканиране на администратора и на потребителите. За ИТ
администратора, YSoft SafeQ осигурява предварително
дефинирани шаблони, така че създаването на работни потоци
за потребители или групи е лесно. За потребителите, YSoft
SafeQ предоставя ясно меню за избор на опции за сканиране,
премахвайки объркването и гарантирайки, че цялата
необходима информация е снета правилно и се препраща до
правилната дестинация.

Ползите за вас:
–Ускорете всекидневните офис задачи и повишава
ефективността, благодарение на предварително дефинирани
шаблони и адаптивни работни потоци на сканиране.
– Подобряване на удобството и производителността на
потребителите с помощта на интуитивно меню, което прави
избора на опции за сканиране лесно, елиминира
объркването и гарантира, че информацията от документите
е уловена правилно и е записана в правилната дестинация.
– Лесно споделяне на документи, чрез сканирането им към
SharePoint и Dropbox за бизнес или с опционални конектори
за съхранение в облака, като Google Диск и Microsoft
OneDrive.

*изисква YSoft SafeQ Authentication
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РАБОТЕН ПРОЦЕС
СОФИЯ

Централизирано наблюдение
и управление

ID карта

Мобилен печат

Мрежово
устройство

Сканиране
принтиране
или копиране

БРЮКСЕЛ
Пренасочване
на печата
към различни
локации

Имейл

Потреб. име/
парола

Мрежово
устройство

Сканиране
принтиране
или копиране

БЕРЛИН
Web upload
Отчитане и
таксуване на
печата
YSoft SafeQ сървър
ПИН код
Работна станция/
мобилен компютър
Клиент-базиран отдалечен печат

Мрежово
устройство

Сканиране
принтиране
или копиране
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– Управление на работни процеси при
дигитализация на документи
Workflow Suite модула управлява
сканирането на документи и улавянето,
обработката и разпространението на
съдържание от всяко многофункционално
устройство към оторизирани дестинации на
базата корпоративни политики.
– Управление на печата
Осигурява централизирано управление на
опашките за печат и техните параметри с
цел да се балансира печатното натоварване
и да се разпределят задачите за печат
според корпоративните политики.
– Управление на разходите по потребители
Постигането на прозрачност на разходите за
печат по потребители или разходни
центрове се постига лесно, чрез
централизирано управление и контрол

Портфолиото от приложения на
Konica Minolta се състои от
дванадесет категории. За да
разберете повече за другите
категории и пълната гама
приложения, моля сканирайте
този QR код.
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– Сигурност
Чрез лесното определяне на ясни правила за
потребителски достъп и централизираното
проследяване на дейностите на
потребителите, рискът от неконтролиран
достъп до оборудването и поверителните
данни на компанията е сведен до минимум.

Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД

1766 София

ул. Витошки камбани 4

0700 420 22

info@konicaminolta.bg

www.konicaminolta.bg

