
SafeQ to unikalne rozwiązanie do zarządzania drukowaniem, które 
zapewnia pełną kontrolę nad procesem drukowania w organizacji, zwiększa 
produktywność, gwarantuje ochronę poufnych informacji, a także ogranicza 
całkowite koszty drukowania.

Firma i jej pracownicy mogą poświęcić się kreatywnej pracy, w której nie mogą wyręczyć 
ich maszyny, i skupić się na kluczowych projektach.

Dzięki rozwiązaniu SafeQ praca staje się:

Ekonomiczna Efektywna

EkologicznaBezpieczna

Obniżenie kosztów o 30% dzięki zmniejszeniu 
liczby wydruków i zwiększeniu efektywności 
procesów drukowania.

Wzrost wydajności pracowników dzięki łatwiejszemu 
dostępowi do drukowania, skanowania i kopiowania.

Ochrona środowiska naturalnego i oszczędność 
papieru oraz energii.

Zapobieganie dostępowi nieupoważnionych osób 
do poufnych dokumentów podczas drukowania 
i skanowania.
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Aplikacja SafeQ analizuje każdą operację drukowania i decyduje, czy konkretna operacja musi 
zostać wykonana, czy też można ją pominąć. Wszystkie informacje dotyczące tych operacji są 
przechowywane na serwerze, co pozwala na dokonanie szczegółowej analizy środowiska, w 
którym odbywa się drukowanie. Wynikiem tej analizy mogą być raporty i statystyki dotyczące 
użytkowników, działów i projektów, pomagające w określeniu korporacyjnych zasad 
drukowania dzięki bardziej efektywnemu korzystaniu z urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

Dokładne rozliczanie kosztów, wzrost bezpieczeństwa, zagwarantowana dostępność i zaawansowane funkcje digitalizacji 
dokumentów to tylko niektóre z licznych zalet rozwiązania do drukowania SafeQ.

Zarządzanie bezpieczeń-
stwem i uprawnieniami

• ochrona przed nieautoryzowanym 
wykorzystaniem urządzeń  
drukujących za pomocą terminali  SafeQ

• uwierzytelnienie użytkownika 
za pomocą kodu PIN, karty 
magnetycznej/z chipem i/lub nazwy 
użytkownika i hasła

• proste przydzielanie i administrowanie 
prawami do drukowania różnych 
użytkowników, ról lub działów

• natychmiastowe wyświetlanie 
informacji dotyczących tożsamości 
drukujących, drukowanych 
dokumentów oraz wykorzystywanego 
urządzenia.

• proste definiowanie praw  
dostępu i dozwolonych metod 
drukowania

SafeQ

• dokładne monitorowanie wszystkich 
procesów drukowania, kopiowania 
i skanowania

• zestaw standardowych raportów 
zawierających przystępnie podane 
informacje dotyczące użytkowników, 
działów i projektów

• możliwość wygenerowania 
specyficznych raportów, 
dostosowanych do konkretnych 
potrzeb i oczekiwań

• raporty zawierające potwierdzenie 
pozytywnego wpływu oprogramowania  
SafeQ na środowisko

• automatyczne raporty przesyłane 
na konto e-mail lub do folderów 
w wybranym formacie (html, xls, xml, 
csv, PDF)

„Rozwiązanie  SafeQ zmusiło 
naszych pracowników do 
zastanowienia się nad tym, 
jakie dokumenty rzeczywiście 
muszą drukować. Dzięki temu, 
liczba wydruków oraz koszty 
spadły natychmiast o 30%”.

Ivan Senekovic,
Administrator IT&C, 
Raiffeisen Bank International
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Funkcja monitorowania 
i raportowania

Zarządzanie wydrukiem

• bezpieczne drukowanie 
z wykorzystaniem funkcji follow-me, 
umożliwiającej odbiór zadań wydruku 
na dowolnym urządzeniu drukującym

• współdzielone kolejki umożliwiające 
udostępnianie dokumentów 
do wydruku między różnymi działami 
lub między kadrą zarządzającą 
i szeregowymi pracownikami

• zarządzanie zadaniami wydruku 
za pomocą interfejsu sieciowego 
lub bezpośrednio na urządzeniu 
(usuwanie, dodawanie do ulubionych) 
– nawet po wysłaniu zadania 
do wydruku

• system reguł drukowania 
umożliwiający edycję dokumentów 
przed drukowaniem w celu uniknięcia 
marnowania papieru i tonera

• możliwość odbioru zadań drukowania 
w dowolnej filii bez żadnych 
ograniczeń geograficznych czy 
infrastrukturalnych

• automatyczne skanowanie 
po jednym kliknięciu – na konto 
e-mail użytkownika lub do folderu.

• definiowanie procesów skanowania 
za pomocą parametrów dokumentu

• możliwość tworzenia złożonych 
schematów obiegu skanowanych 
dokumentów

 Zarządzanie skanowaniem

Chmura prywatna

• centralne administrowanie 
i monitorowanie usługi drukowania 
w ramach całego przedsiębiorstwa 
(w tym filii) za pomocą jednego 
interfejsu sieciowego

• zautomatyzowana dystrybucja 
ustawień do wszystkich lokalizacji

• optymalizacja operacji sieciowych
• świadczenie usług drukowania 

we wszystkich lokalizacjach, nawet 
w przypadku awarii centralnego 
serwera


