DĚLEJ TO
JEDNODUŠE, TADY
JE NÁVOD JAK...
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MyQ vám umožní
lépe využít váš čas

1.

Buďte dokonalí
Žijeme ve světě, kde rychlejší, lepší a nápaditější vyhrává, a proto je nutné soustředit
se na to, v čem jsme nejlepší.

2.

Zvládněte více
Každý rok se zvyšuje tlak na to, abychom v omezeném čase stihli více činností, a tak je nutné
oprostit se od zbytečné administrativy.

3.

Používejte to nejlepší
Uvědomili jsme si, že klíčem k vašemu úspěchu není systém, který se musíte učit, ale něco,
co vám bude rozumět a zapadne do vašich podnikových procesů. A o tom je celé MyQ. O vás.

Výhody pro každého:
•

IT oddělení potěší vyšší stabilita systému, jednodušší správa a zrychlení práce.

•

Manažeři využijí nový rozměr úspory času svých zaměstnanců.

•

Ředitelé si oblíbí zjednodušení a zprůhlednění firemních procesů.

•

Finanční ředitelé ocení podporu soustavného snižování tiskových nákladů.

•

Oddělení HR získají vyšší důvěru pro práci s citlivými daty.

•

Marketingová oddělení ocení možnosti přizpůsobení vzhledu a vnitropodnikové komunikace.

MANAŽEŘI

VŠE
NA JEDINÉM
MÍSTĚ!

VĚŘÍME, ŽE SPOKOJENĚJŠÍ
UŽIVATELÉ VÁM POMOHOU
ZÍSKAT NÁSKOK PŘED
KONKURENCÍ.

Zrychlíte návratnost
investic.
Kvalitní rozhodování vyžaduje přesné
informace. Před pořízením tiskové
techniky je důležité vědět, co, kdo,
kdy a proč tiskne. Po koupi je nutné
udržet předpokládané náklady ve
stanovených mezích. Proto je MyQ
vybaveno téměř sto reporty, které vám
ve správný čas zodpoví všechny vaše
otázky.

ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNÉ
ADMINISTRATIVY, ZJEDNODUŠENÉ
OVLÁDÁNÍ, JASNĚJŠÍ PRAVIDLA
ČI PŘESNÉ REPORTY
UŠETŘÍ SPOUSTU PENĚZ,
DRAHOCENNÉHO ČASU
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zvýšíte efektivitu
a spokojenost
zaměstnanců.
Pouhé omezování práce a přemíra
pravidel většinou neumožní
dosáhnout nejvyššího pracovního
výkonu. K tomu je třeba, aby se
člověk cítil užitečný a mohl se plně
soustředit na to, v čem je opravdu
nejlepší. Proto je pro nás hlavní
prioritou zjednodušené ovládání
a odstranění zbytečné
administrativy.

Zabráníte zneužití
citlivých dat.
S úspěchem každé firmy roste
bohužel také riziko poptávky
po interních dokumentech. MyQ
vždy zajistí, že se vaše tajné výrobní
plány, mzdová páska či připravovaná
obchodní nabídka dostane výhradně
do povolaných rukou.

Ochráníte
životní prostředí.
Růst, úspora a odpovědnost.
To jsou tři stavební kameny
každého manažera. MyQ podpoří
rozvoj vašeho podnikání, uspoří
čas vašich zaměstnanců a zabrání
zbytečnému plýtvání, což se
promítne v nižší spotřebě papíru
a nižší produkci nežádoucího
odpadu.

VĚŘÍME, ŽE EXISTUJÍ
DŮLEŽITĚJŠÍ ČINNOSTI,
NEŽ JEN STÁT U KOPÍRKY.

PROTO VÁM MYQ NABÍDNE
POUZE TAKOVÉ FUNK CE,
KTERÉ OSOBNĚ POTŘEBUJETE.
JEDNÍM KLIKNUTÍM
TAK JEDNODUŠE PROVEDETE
I NĚK OLIK, DŘÍVE NÁROČNÝCH,
OPERACÍ.

Porozumíte
každé kopírce.

Získáte
volnost pohybu.

Zabezpečíte
své dokumenty.

Lidé mluví různým jazykem a mají
odlišné potřeby. Kopírky se také
liší – funkcemi a ovládáním.
A proto jsme se rozhodli to změnit.
Sjednotili jsme ovládání a přeložili
jej do více než třiceti jazyků.
Umožnili jsme každému uživateli,
aby si do své nabídky vybral jen ty
funkce, které skutečně potřebuje.

Nezáleží na tom, jestli jste ve své
kanceláři, u kolegy či na vaší
pobočce. Váš dokument z počítače,
tabletu či telefonu pohodlně
vytisknete kdykoliv a na jakékoliv
tiskárně nebo multifunkci. Stejně
jednoduché je také pořízení kopie
nebo odeslání skenu do vaší
emailové schránky, složky
či elektronického archivu.

Nemusíte se již strachovat, že si
někdo přečte obsah vašich citlivých
dokumentů. Před vytištěním úloh se
vždy identifikujete vaším přístupovým
heslem, bezkontaktní kartou nebo
vaším chytrým telefonem.

Dokončíte vaši
práci vždy a všude.
Murphyho zákony platí pro
každého a zejména tehdy, kdy
to nejméně potřebujete. Pokud
je s kopírkou něco v nepořádku,
systém vás upozorní ještě před tím,
než si zkazíte vaši práci. Jednoduše
tak můžete přejít k nejbližšímu
volnému zařízení, kde si vše
dokončíte.

SUPER,
TO JSEM
POTŘEBOVALA!

UŽIVATELÉ

IT SPECIALISTÉ

TOLIK
UŠETŘENÉHO
ČASU!

VĚŘÍME, ŽE V DOBRÉM
SYSTÉMU NALEZNETE VŠE,
CO POTŘEBUJETE.

O PERFEKTNÍM
NEBUDETE VĚDĚT,
ŽE HO MÁTE.
UŽ PŘEMÝŠLEJTE, JAK
NALOŽÍTE S UŠETŘENÝM
ČASEM.

Odstraníte zbytečnou
administrativu.

Zlepšíte tiskové
prostředí.

Snížíte provozní
výdaje.

Rádi automatizujeme
a zjednodušujeme složité věci.
Proto již nebudete muset pravidelně
reportovat, objednávat tonery, vést
jejich skladovou evidenci, monitorovat
a eskalovat údržbu, ani zajišťovat servis
u správného dodavatele.

Vyšší dostupnost služeb na nižším
počtu tiskových zařízení – sen, který
lze konečně proměnit ve skutečnost.
Odložený tisk, mobilní tisk a offline
mód zaručí vytištění úlohy na
kterémkoliv dostupném zařízení.
A vy obdržíte méně nahlášených
incidentů.

Pravidla a kvóty vám pomohou
udržet tiskový objem pod
kontrolou. A soukromé tisky?
Ty můžete jednoduše zcela potlačit,
nebo společně s HR „prodat“
zaměstnancům jako součást
podnikových benefitů.

Zjednodušíte
implementaci
a údržbu.
Instalace a zprovoznění během
několika minut, automatické
vyhledávání, vzdálená instalace
a nastavení tiskových zařízení nebylo
nikdy tak snadné. Díky flexibilnímu
licencování můžete navíc soustavně
reagovat na měnící se požadavky.

Správa
zařízení

Systémová
správa

Správa
tisku

Mobilní
tisk

• Monitorování událostí
zařízení
• Automatická instalace
tiskových ovladačů
• Monitorování EFI Fiery
zařízení
• MyQ Smart Print
Services
• Monitorování síťových
zařízení
• Vzdálená instalace
a konfigurace
• Podpora protokolu
SNMP v1, v2 a v3
• Automatické
vyhledávání tiskových
zařízení
• Změna hesla uživatele
na integrovaném
terminálu
• Akce na terminálech
podle zařízení/uživatele

• Zelené reporty
• Filtrování reportů prostřednictvím
dotazů SQL
• Hodnoty pro filtrování reportů
v hlavičce
• Deník změn
• Podpora MS Cluster
• Kredit, kvóta, kupony
• Přizpůsobitelná místní uživatelská
oznámení
• Přizpůsobitelné reporty a ovládací
panel
• Zálohování a obnova databáze
• Plánovač úloh a upozornění
na události
• Plný webový přístup
• LDAP konektory (Active directory,
Azure AD, G-suite, Novell,
OpenLDAP, Lotus Domino)
• Podpora MS Azure Active Directory
• Platební brány PayPal, WebPay
a rozhraní API
• Soukromé účtování podle
uživatele, skupiny, projektu
a zařízení
• Podpora prostředí virtuálních
počítačů v clusteru
• Slevy pro individuální tisk,
kopírování, skenování a faxování
• MyQ Easy Config s čištěním
vyrovnávací paměti a dočasných
složek
• Automatické číselníky: oprávnění
dle položky/uživatele
• Šifrování databáze
• Záloha zabezpečena pomocí hesla
• Kompletní zabezpečení přenosu
dat

• Client Spooling
• Job roaming tiskových
úloh s podporou
delegování úloh
• Device spooling
• Přímý tisk
• Tisk s podporou převzetí
při selhání
• Komprese, modifikace,
analýza, náhled
a roaming úloh
• Definice tiskových
pravidel, oprávnění
a navýšení kvót
• Zabezpečený, odložený
tisk
• Tandemový tisk
• Workflow a skriptování
• Inteligentní správce úloh
• Osobní tiskové fronty
• Pokročilé možnosti
vodoznaků
• AirPrint

• Používání vlastních
zařízení
• Dobíjení kreditu
• Tisk pomocí e-mailu
(Email Print)
• Správa úloh
• Aplikace pro Android/iOS
• Tisk a seznam úloh
• Přihlášení QR kódem
• Dálkové ovládání zařízení
• Tisk přes webové rozhraní
• AirPrint
• Mopria
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Správa
skenování

Terminály
zařízení

Správa
zařízení

• Individuálně přizpůsobené
skenovací formuláře
a profily
• Skenování do cloudového
uložiště: BOX.com,
Dropbox, Google Drive,
One Drive, SharePoint,
AWS
• Skenování do aplikací pro
DMS a OCR
• Skenování do určených
složek a pro příjemce
e-mailů
• Widget se zabezpečenou
správou naskenovaných
souborů
• MS Exchange Adresář
• ScannerVision

• 34 jazyků
• Integrovaný terminál Lite
• Externí terminál Pro
s volitelným dotykovým
displejem
• Individuálně
přizpůsobené uživatelské
rozhraní
• Dobíjecí terminál
• Široká škála čteček karet
• Přizpůsobitelné barevné
motivy
• Offline přihlášení
• Editor vzhledu displeje

• Správa zařízení
• Automatická registrace
zařízení
• Správa spotřebního
materiálu
• Dálkové ovládání
• Správa servisních zásahů
• Dodržování požadavků
nařízení GDPR

...S MYQ SE
HRDINOU STANE
KAŽDÝ.

SOUSTŘEĎTE SE NA TO, V ČEM JSTE NEJLEPŠÍ…
VYZKOUŠEJTE MYQ IHNED
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