5 důvodů, proč začít

používat MyQ již dnes!
JAK ŘÍKÁ STARÉ RČENÍ:
„ČAS JSOU PENÍZE.“ A PROTO JSME
K DALŠÍMU VÝVOJI MYQ PŘISTUPOVALI TAK,
ABY BYLO VŠE CO NEJSNADNĚJŠÍ A ABY NAŠI
ZÁKAZNÍCI A PARTNEŘI MOHLI MYQ NASADIT
A ZAČÍT VYUŽÍVAT V CO NEJKRATŠÍM
MOŽNÉM ČASE.

Výhody, které MyQ nabízí, pak nepocítíte
v řádech týdnů nebo dnů, ale již během
několika málo hodin!

Tady jsou důvody, proč:

1.

SNADNÁ INSTALACE
S VELMI RYCHLOU
NÁVRATNOSTÍ INVESTICE

Vzdálená instalace – Pokud spravujete více provozoven
a mutifunkčních tiskáren (MFP), můžete vše zajistit
vzdáleně. Ušetříte tak nejen spoustu času, ale především
starostí. Konfigurujte nastavení zařízení z pohodlí vaší
kanceláře a provádějte potřebné změny vzdáleně ve všech
vašich provozovnách.
Automatické vyhledání tiskáren – Stačí jen zadat rozsah
IP adres, vytvořit profil SNMP a nastavit cestu k jednotkám.
Tři kliknutí a můžete začít pracovat! Celá flotila vašich
firemních tiskáren se přidá během několika málo minut
a vaši uživatelé mohou začít pracovat.
Import uživatelů – Uživatele a skupiny budete
pravděpodobně zakládat a konfigurovat v souladu s vaší
firemní tiskovou politikou. Vaše organizace tak může
nastavit specifická pravidla pro vyúčtování tiskových
úloh podle jednotlivých oddělení a bude mít také přístup
k právům jednotlivých uživatelů. Zní to možná složitě,
ale v MyQ je to naprosto jednoduché! Stačí přetáhnout
požadované atributy do okna vlastností uživatele a je
hotovo! Můžete přitom použít atributy z AD nebo Samba
serveru, organizační jednotky nebo názvu domény.
Uživatele lze také jednoduše importovat z MS Exchange
nebo Google Suite.
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2.

PŘIZPŮSOBENÍ
A PERSONALIZACE

MyQ si dobře uvědomuje, že se potřeby každé organizace
a koncového uživatele mírně liší. Proto jsme hodně času
a energie věnovali vývoji různých možností, jak mohou naši
zákazníci přizpůsobit a personalizovat způsob interakce
koncových uživatelů s MyQ. Jednoduše řečeno, chtěli jsme
svěřit kontrolu nad tím, jak MyQ vypadá a jak se chová,
těm, kteří to potřebují nejvíce.
Personalizované uživatelské rozhraní – Ne všichni
uživatelé mají stejné potřeby a úkoly. Proč je tedy zbytečně
zatěžovat příliš mnoha možnostmi v terminálu? MyQ nabízí
personalizaci terminálu tak, aby se zobrazovaly pouze
funkce a možnosti, které uživatelé skutečně potřebují.
Terminál lze personalizovat podle zařízení / skupiny
zařízení, uživatele / skupiny uživatelů nebo kombinace
obojího.
Dashboard správce – Správci systému potřebují mít
okamžitý a srozumitelný přehled o tom, co se právě děje
v jejich instalaci MyQ – od aktuálního stavu firemní flotily
tiskáren po chování uživatelů a mnohem více. Správce
může na svém dashboardu nastavit a konfigurovat
gadgety, které mu následně nabídnou přesně ty informace,
jaké potřebuje znát.
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3.

DOSTUPNOST
A STABILITA

To nejdůležitější, co musí každé řešení pro správu tiskových
úloh nabídnout, je stálý přístup ke službám MyQ. Vše
musí jednoduše po celou dobu fungovat tak, aby koncový
uživatel nepozoroval žádné změny. Při vývoji našeho
produktu si na této stabilitě zakládáme. V MyQ to bereme
opravdu vážně a celé prostředí jsme navrhli tak, aby bylo
tvořeno několika funkčními vrstvami, které zajišťují stabilitu
a stálou využitelnost produktu.
Client spooling – V tomto případě jsou tiskové úlohy
odeslány do aplikace v PC uživatele, místo do zařízení
nebo serveru. Díky této funkci se výrazně snižuje množství
přenášených dat a také využití dostupné šířky pásma.
Pro účely vyúčtování nákladů na tiskové úlohy jsou
do tiskového serveru odesílána pouze metadata tiskové
úlohy. To je užitečná funkce především pro organizace
s rozsáhlou sítí provozoven, včetně vzdálených míst, kde
může být dostupná šířka pásma problémem.
Failover print – Tiskové úlohy se ukládají do PC nebo
notebooku koncového uživatele a jsou uvolněny přímo
do MFD, pokud není tiskový server k dispozici.

5.

FLEXIBILITA

Zákazníci mají celou řadu různých potřeb a pracují
v různých prostředích. MyQ v žádném případě nepřehlíží
složitosti moderního pracoviště a nabízí celou řadu funkcí,
které umožní splnit všechny pracovní úkoly řádně a včas.
BYOD a vzdálené ovládání zařízení – Zákazníci
mohou tiskový server připojit k místní Wi-Fi síti. Uživatelé
s nainstalovanou mobilní aplikací MyQ pak mohou
jednoduše naskenovat kód QR z příslušného zařízení.
Poté se mohou přihlásit k tiskovému serveru pomocí
přihlašovacího jména / hesla a odeslat tiskové úlohy ze
svého mobilního telefonu přímo do tiskárny. To je skvělá
funkce, kterou ocení především školy, univerzity nebo
jiné organizace, které mobilní tisk často využívají, protože
umožňuje koncovým uživatelům plně využívat všechny
výhody spojené s mobilitou tisku.
Režim Guest – Někdy máte ve své kanceláři hosta.
A někdy se může stát, že tento host bude potřebovat
přístup k tiskárně. Díky režimu Guest může správce
nastavit zařízení (nebo více zařízení), které dovolí hostovi
pracovat s dokumenty pomocí speciálního loginu.
Nabídněte svým hostům nečekanou flexibilitu
a zprostředkujte jim nerušenou práci, když vás navštíví.
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4.

SPOLUPRÁCE
A PRODUKTIVITA

Úspěšná spolupráce v rámci organizace a produktivita
mají přímý dopad na úspěch organizace. Čím vyšší
má organizace produktivitu, tím více zakázek zvládne
zrealizovat, a s tím je logicky spojen i větší zisk. Jedním
z našich cílů při vývoji MyQ bylo umožnit našim zákazníkům
snadnou a efektivní spolupráci, aby se mohli plně zaměřit
na to, co umějí nejlépe.
Skenovací profily – Vytváření skenovacích profilů je
skvělý způsob, jak mohou správci systému zpřístupnit
koncovým uživatelům skenování do jednoho nebo více míst
a rovněž předdefinovat uživatele nebo skupiny uživatelů.
Správci tak umějí přesně stanovit, v jakých tiskárnách
budou povoleny konkrétní skenovací profily a kteří
uživatelé k nim budou mít přístup. Umožněno je také
sledování skenování napříč aplikacemi a řízení pracovních
toků tak, aby měli správci systému kompletní přehled
o veškerém podstatném dění.
Tato funkce promění skenování pro koncové uživatele
v jednoduchou záležitost, která se vyřeší jediným kliknutím.
Navíc se uživatelé mohou spolehnout, že vytvořené
skeny skončí vždy tam, kde měly a budou přístupné těm
správným osobám. Skeny lze zaslat do pošty, adresáře,
cloudového úložiště, jako je Box, Microsoft OneDrive nebo
Amazon Web Services S3, případně do služby Dropbox.
Správci systému i koncoví uživatelé tak získávají maximální
flexibilitu, která podporuje efektivní spolupráci.

Již od samého počátku bylo hlavním
posláním MyQ umožnit vám plně se
soustředit na to, v čem jste opravdu dobří.
Při vývoji MyQ jsme proto nezapomněli
na funkce, které vám umožní:
• Snadno začít pracovat a ihned
získat všechny výhody.
•	
Přizpůsobit si a personalizovat
rozhraní a pracovní toky podle
specifických potřeb vaší
organizace.
• Získat přístup ke službám (tisk,
kopírování, skenování).
•	
Spolupracovat napříč týmy,
provozovnami, skupinami atd. pro
ještě vyšší produktivitu.
• Být flexibilní ve způsobu, jakým
pracujete ve vaší organizaci.
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