
SafeQ 5
 Kategória  Nové vlastnosti

– Platobný systém
– Nový integrovaný terminál na báze prehliadača
– Mobilná tlač
– Manažérske reporty
– Vysoko-výkonné ORSÚčtovanie  

a správa 
užívateľov



– Platobný systém
Kľúčová požiadavka pre školy, univerzity, knižnice  
a ďalšie inštitúcie, ktoré chcú sprístupniť tlačové služby 
širšiemu spektru užívateľov. Každý užívateľ má svoj 
kreditný účet, ktorý používa pre tlač, kopírovanie alebo 
skenovanie. Platobný systém uľahčuje používateľom 
doplnenie ich účtov podľa potreby - a jeho správa je 
naozaj veľmi jednoduchá.

ČO NOVÉ
PRINÁŠA 
SAFEQ 5? 

– Nový integrovaný terminál na báze prehliadača
Rýchlejšia odozva, moderný vzhľad a intuitívne, 
užívateľsky prívetivé rozhranie - už nikdy nebudete 
chcieť pracovať s iným užívateľským rozhraním tlačiarní. 
Táto nová generácia integrovaných terminálov uľahčí 
a spríjemní používanie multifunkčných zariadení 
užívateľom, ktorí pracujú s terminálmi na dennej báze.

– Server mobilnej tlače
Posunuli sme slobodu tlače a odstránili závislosť na 
aplikáciách Microsoft Office a LibreOffice. Tlačte 
odkiaľkoľvek a kedykoľvek - potom už len stačí 
vyzdvihnúť si svoje vytlačené dokumenty.

– Manažérske reporty
Získajte kompletný prehľad o tlačovom prostredí vo 
vašej spoločnosti pomocou jedného kliknutia. V týchto 
nových, jednoduchých, prehľadných a vizuálne atrak-

tívnych reportoch okamžite uvidíte mnohé informácie, 
ako napríklad využitie vašich multifunkčných zariadení, 
5 najčastejších užívateľov alebo náklady na jednotlivé 
oddelenia.

 – Vysoko-výkonný ORS
Jediný ORS (Offline Remote Spooler) môže teraz 
podporovať až 200 zariadení - štyrikrát viac v porovnaní 
s predchádzajúcimi verziami. Limitácie týkajúce sa 
privátneho cloudu boli eliminované. Teraz môžete 
využívať všetky pokročilé funkcie systému SafeQ  
v rámci komplexných tlačových architektúr.

Nová verzia správy tlačového riešenia SafeQ obsahuje 
niekoľko úplne nových funkcií a mnohé vylepšenia tých 
existujúcich. Všetky sú navrhnuté tak, aby systém SafeQ 
splnil vaše očakávania a potreby. Kľúčovou súčasťou 
produktu SafeQ 5 je výrazne vylepšený platobný systém, 
ktorý bude prínosom obzvlášť pre vzdelávacie inštitúcie, 
verejné knižnice a ďalšie organizácie, ktoré prijímajú 
platby za svoje tlačové, skenovacie a kopírovacie služby.

“Každá nová verzia SafeQ bola veľkým krokom  
vpred - integrované terminály vo verzii SafeQ 3.6, 
clustering a technológie ORS vo verzii 4. Avšak 
podľa môjho názoru je SafeQ 5 najväčším skokom 
zo všetkých. Nielen z dôvodu nových a vylepšených 
funkcií, ale predovšetkým kvôli svojej technológii 
a architektúre - a ľuďom, ktorí sa na nich podieľali. 
Aktualizované technológie a všetky vylepšenia idú 
ruka v ruke so zlepšeniami pre koncového užívateľa. 
Pozývam vás k vyskúšaniu novšej, flexibilnejšej, 
škálovateľnejšej a užívateľsky prívetivejšej verzie  
 SafeQ.” - Ondřej Krajíček, vedúci vývojového  
  oddelenia.
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KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
 Platobný systém

 
– Jednoduché dopĺňanie účtov: Užívatelia môžu pohodlne 

dobiť svoje účty u obsluhujúceho personálu, v samo- 
obslužných platobných automatoch alebo prostredníct-
vom služby PayPal. Platobný systém je integrovaný  
s kreditným systémom, ktorý už vaša spoločnosť používa 
- napríklad na stravovanie v jedálni alebo na nákup 
školských pomôcok.

– Nastavenie práv: Vaša spoločnosť môže nastaviť rôzne 
práva k tlačovému systému pre rôzne typy užívateľov. 
Napríklad kreditné účty členov univerzitného personálu 
môžu byť automaticky doplňanéna stanovenú sumu, zatiaľ 
čo študenti môžu dobíjať svoje účty podľa potreby.

– Viac možnosťí dobíjania: Pre užívateľov je k dispozícii 
niekoľko metód doplnenia účtu v platobnom systéme:
– Dobíjacie miesto s obsluhou - Na tomto mieste je 

zamestnanec vybavený počítačom pripojeným  
k internetu a nainštalovanou aplikáciou Cash Desk. 
Obsluha obdrží platbu a doplní účet.

– Samoobsluha - doplnenie účtu pomocou platobného 
automatu, ktorý prijíma bankovky a mince.

– Kreditná karta - pomocou brány PayPal.
– Jednoduchá integrácia so systémami tretích 

strán: API pre obchodníkov, API aplikácie Cash Desk, 
administrátorské API.

 Nový integrovaný terminál na báze 
prehliadača

– Rýchlejšia interakcia s užívateľom
– Komplexná sada operácií - Rozšírené voľby činností, 

ktoré môže užívateľ na multifunkčných zariadeniach 
vykonávať.

– Nový dizajn - Užívateľsky prívetivé rozhranie s novým 
dizajnom. 

– Integrácia - Nová platforma umožňuje rýchlejšiu 
integráciu s väčším počtom výrobcov multifunkčných 
zariadení.

 Mobilná tlač
 
– Tlačte bez hraníc - čokoľvek, kedykoľvek, nech ste 

kdekoľvek. 
– Revolučná vstavaná konverzia dokumentov -  

Microsoft Office a LibreOffice už nie sú potrebné. 
– Vysoká stabilita, vysoká výkonnosť

 Vysoko-výkonný ORS
 
– Nová technológia - Súčasťou SafeQ 5 je výrazne 

zdokonalená technológia ORS (Offline Remote Spoolera) 
– Vyvinutý a vyladený pre rozsiahle tlačové prostredie -  

s mnohými pobočkami a tisíckami multifunkčných 
zariadení - K jednému ORS je možné pripojiť až 200 
multifunkčných zariadení.

– Job Roaming - Podporuje Job Roaming v skupinách 
“Near Roaming”. 

– Optimalizácia - Efektívnejšie ORS siete poskytujú 
značné finančné úspory.

 Manažérske reporty

– Kompletný prehľad - Automaticky alebo na vyžiadanie 
generované reporty poskytujú zrozumiteľné prehľady 
celého tlačového prostredia pre vrcholový manažment 
vašej spoločnosti a ďalších zamestnancov, ktorí 
potrebujú štruktúrované a ľahko čitateľné reporty. 

– Štruktúrované reporty - Reporty môžu obsahovať 
informácie o celej spoločnosti alebo vybraných oddele-
niach, užívateľoch a multifunkčných zariadeniach. 

– Reporty môžu pokrývať zvolené časové obdobie - 
rok, štvrťrok, mesiac. 

– Niekoľko formátov pre pohodlné zdieľanie - PDF, 
HTML, DOC.
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