
DISPATCHER 
PARAGON
 RIADENIE TLAČE



EFEKTÍVNE RIADENIE 
NÁKLADOV VĎAKA 
OPTIMALIZOVANEJ TLAČI

V dnešnej dobe sa každá organizácia (či už ide o malú spoločnosť, 

korporatívne prostredie, verejnú organizáciu alebo vzdelávacie zariadenie) 

usiluje o maximalizáciu transparentnosti a kontrolu svojich nákladov. 

Jedným z predpokladov je presný prehľad o všetkých tlačových operáciách 

pre prípadné rozúčtovanie nákladov na tlač podľa oddelení a jednotlivých 

užívateľov. Dispatcher Paragon od spoločnosti je tou pravou aplikáciou 

na tento účel. 

RIADENIE UŽÍVATEĽOV 
A NÁKLADOV

–  PODROBNÉ HLÁSENIE 
 O NÁKLADOCH
- ROZÚČTOVANIE NÁKLADOV
 PODĽA UŽÍVATEĽOV A STREDÍSK
- CENTRÁLNE RIADENIE
 UŽÍVATEĽOV A ÚLOH
- RIADENIE ROZPOČTOV 
 A KVÓT
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Základom funkcie Dispatcher Paragon      

je centrálne účtovanie všetkých operácií 

tlače, kopírovania a skenovania. Aplikácia 

poskytujúca prehľadné informácie                 

s údajmi, ako je napr. názov úlohy,    

náhľad prvej stránky, dátum, počet       

strán  a spotreba toneru, výrazne    

uľahčuje a zjednodušuje úkony správcu. 

Správcovia tlače môžu navyše aktivovať 

metódu pull printing a pripraviť efektívne 

zásady riadenia tlače. Podniky tak 

využívajú celú škálu nástrojov, ktoré im 

umožňujú zlepšovať pracovné postupy 

tlače, kopírovania a skenovania                       

a zvyšovať produktivitu zamestnancov,   

čo v konečnom efekte pomáha znižovať 

náklady spojené s tlačou a zároveň 

maximalizovať zabezpečenie dokumentov. 

Spoločnosti, zaoberajúce sa predovšetkým projektovou prácou,    

bude zaujímať možnosť prideľovania fakturačných kódov jednotlivým 

projektom, vrátane podpory viacúrovňových projektových štruktúr. 

Všetky tlačové operácie je teda možné prideliť k príslušným                 

projektom, čo umožňuje rýchle a priamočiare priradenie nákladov na 

tlač k jednotlivým projektom alebo zákazníkom. Väčšina vzdelávacích 

organizácií má povinnosť účtovať všetky náklady na tlač a kopírovanie 

ich pôvodcom - na tento účel je možné definovať rôzne cenové 

tabuľky a rozpočty pre jednotlivých užívateľov. V neposlednom rade 

môžu byť jednotlivým užívateľom alebo užívateľským skupinám 

pridelené prístupové práva na rôznych úrovniach. 

Aplikácia Dispatcher Paragon navyše predstavuje vynikajúcu voľbu 

pre prostredia, ktoré si vyžadujú podrobné hlásenia. Táto aplikácia 

umožňuje nielen vytváranie rôznych analýz a grafických štatistík, ale 

aj hlásenia pre vedenie s cieľom rýchleho vytvárania komplexných 

prehľadov – správcovia a užívatelia majú tiež možnosť pripravovať 

užívateľsky prispôsobené hlásenia podľa svojich preferencií. 

Aplikácia Dispatcher Paragon od spoločnosti Konica Minolta           

predstavuje atraktívne riešenie efektívneho riadenia užívateľov               

a nákladov. Táto aplikácia zaisťuje zabezpečenie tlačového prostredia, 

uľahčuje prípravu podrobných hlásení o výstupoch a nákladoch              

a zaisťuje prideľovanie nákladov, centrálne riadenie užívateľov a úloh  

a možnosť prideľovania rozpočtov a kvót. 

Spoločnosti, ktoré chcú rozšíriť svoju                             

infraštruktúru bezpečnej tlače o automatizáciu 

práce s dokumentmi a transformovať manuálnu 

prácu na digitálne procesy, by mali zvážiť                  

Dispatcher Suite od spoločnosti Konica Minolta.  
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HLAVNÉ PRVKY
Podrobné reporty o výstupoch a nákladoch 

– Webové reporty: Jednoduchá príprava podrobných 

prehľadov a flexibilných reportov, ktoré môžu 

zahŕňať všetky činnosti jednotlivých užívateľov   

alebo užívateľských skupín. To uľahčuje monito- 

rovanie nákladov na každodennom, týždennom           

a mesačnom základe alebo za dlhšie časové obdobie.

– Manažérske reporty: Zostavenie týchto hlásení, 

automaticky alebo na vyžiadanie, poskytuje vedeniu 

spoločnosti kompletný, prehľadne štruktúrovaný        

a zrozumiteľný prehľad s podrobnosťami o celkovom 

tlačovom prostredí.

– Export portov: Export reportov do rôznych formátov 

pre uľahčenie a urýchlenie šírenia /zdieľania/ 

výsledkov. 

– Automatické reporty: Funkcia plánovania, ktorá 

automaticky generuje reporty v pravidelných  

intervaloch (mesačne, štvrťročne alebo ročne)         

pre podrobnejší prehľad. 

Účtovanie a monitorovanie tlače

– Účtovanie a monitorovanie tlače: Pre jednoduché 

zostavenie kompletnej histórie tlače môžu byť všetky 

tlačové úkony v sieti sledované v reálnom čase. Integro-  

vaný terminál Dispatcher Paragon zaisťuje podrobné 

vyúčtovanie kopírovania, skenovania a faxovania           

(dostupné aj prostredníctvom externých terminálov). 

– Flexibilné prideľovanie zdrojov: Správca môže prideľovať 

užívateľov ku konkrétnym nákladovým strediskám. 

Alternatívne si každý užívateľ môže pred tlačou indivi- 

duálne zvoliť vhodné nákladové stredisko alebo projekt. 

– Individuálna kalkulácia ceny: Rôznym zariadeniam, 

nákladovým strediskám a užívateľom možno prideliť 

individuálne cenníky.  Preto aj v prípade rôznorodej 

tlačovej infraštruktúry je možné pripraviť presnú    

kalkuláciu tlačových nákladov.

– Sledovanie zariadení tretích strán: Sledovanie tlačových 

úloh môže zahŕňať tlačovú infraštruktúru celej firmy,  t.j. 

je možné aj pri zariadeniach od inej spoločnosti než 

Konica Minolta. 
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Centrálne riadenie užívateľov a úloh

– Centralizované riadenie užívateľov: individuálne 

užívateľské prístupové práva k MFP k funkciám 

kopírovania, tlače, skenovania a faxovania je možné 

jednoducho a pohodlne centrálne spravovať.

– Úlohy pre užívateľský prístup: Správca môže 

prideliť užívateľom rôzne úrovne prístupu                      

k zariadeniu a funkciám zariadenia. Tieto úrovne    

sa dajú jednoducho spravovať na základe 

vytvorenia zodpovedajúcich užívateľských úloh. 

– Centralizované riadenie overenia: Typy prihlásení 

užívateľa do zariadenia zahŕňajú overenie karty, 

užívateľské údaje a overenie PIN, pričom správca 

určí, ktorý typ overenia užívateľa bude aktívny. 

Riadenie rozpočtov a kvót

– Jednoduché prideľovanie rozpočtu: Správca    

môže prideľovať individuálne rozpočty rôznym 

užívateľom – čo uľahčuje obmedzenie tlačových 

činností konkrétnych užívateľov pre udržanie 

kontroly nad nákladmi na tlač, kopírovanie,          

skenovanie a faxovanie.

– Pravidelné prerozdeľovanie rozpočtov: Rozpočty 

pridelené jednotlivým užívateľom a užívateľským 

skupinám sa dajú najlepšie riadiť prostredníctvom 

automatického prerozdeľovania alebo doplňovania 

v uvedených intervaloch. Vďaka tomu správca 

nemusí vykonávať rutinné úkony. Aj napriek tomu   

je stále možné vykonávať prerozdelenie alebo   

kvóty manuálne, čo umožňuje výkon občasných 

mimoriadnych tlačových úloh. 

– Platobný systém: Dispatcher Paragon ponúka rôzne 

pohodlné možnosti načítania na užívateľské účty:

 –  Načítanie pri pokladni: Obsluha pokladne 

dostane od užívateľa peniaze, ktoré uloží na 

užívateľský účet prostredníctvom aplikácie 

Dispatcher Paragon  Cash Desk Management.

 –  Samoobslužné načítanie: Prostredníctvom 

platobného zariadenia môžu užívatelia ukladať 

hotovosť (mince a bankovky) priamo na svoj účet. 

 – Načítanie kreditnej karty:  Prostredníctvom   

 PayPall alebo DIBS.
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DISPATCHER PARAGON 
POSTUP PRÁC

KREDIT  
A FAKTURÁCIA

SERVER

CENTRÁLNE 
RIADENIE

SIEŤOVÉ
ZARIADENIE

TOKIO

SKENOVANIE, 
TLAČ ALEBO 

KOPÍROVANIE

SIEŤOVÉ
ZARIADENIE

SKENOVANIE, 
TLAČ ALEBO 

KOPÍROVANIE

PIN KÓD

UŽÍVATEĽSKÉ 
MENO/HESLO

NEW YORK

MILÁNO

Tlačový 
roaming

na rôznych 
miestach

Tlačový roaming podľa klienta

E-MAIL

MOBILNÁ TLAČ

NAHRATIE NA WEB

POČÍTAČ/
NOTEBOOK

ID KARTA SIEŤOVÉ
ZARIADENIE

SKENOVANIE, 
TLAČ ALEBO 

KOPÍROVANIE
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TECHNICKÉ
ÚDAJE

Odporučený hardvér

Pamäť  8 GB voľná RAM

Miesto na hard disku 100 GB voľné miesto na disku (po inštalácii). Vhodné pripojenie k úložisku, 

napríklad s výkonom minimálne 150 MB/s a 300IOPS pre 50 zariadení, pre vaše 

individuálne požiadavky kontaktujte, prosím, vášho servisného zástupcu.

CPU Dvojjadrový procesor 2 GHz alebo vyššie 

Sieť 1 Gbit/s

Doplnkové informácie Prípadne inštalácia na VM s minimálne 2 jadrami a rezervovanou pamäťou 

nastavenou na plnú veľkosť vyhradenej RAM

Operačné systémy
Operačné systémy Windows Server 2008 (32/64)  

Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64)  

Windows Server 2012 (64)  

Windows Server 2016 (64)

Podporované jazyky
Užívateľské rozhranie Klient: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, čínština (zjednodušená/

tradičná), čeština, maďarčina, japončina, poľština, ruština, slovenčina, 

katalánčina, chorvátčina, dánčina, holandčina, estónčina, fínčina, gréčtina, 

indonézština, taliančina, kazaština, kórejčina, lotyština, litovčina, malajčina, 

nórčina, portugalčina (Brazília/Portugalsko), rumunčina, srbčina (latinka/

cyrilika), slovinčina, švédčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina                       

Externé a integrované terminály: angličtina, francúzština, taliančina, nemčina, 

španielčina, bulharčina, čínština (zjednodušená/tradičná), chorvátčina, čeština, 

dánčina, holandčina, estónčina, fínčina, gréčtina, maďarčina, japončina, 

kazaština, kórejčina, lotyština, litovčina, nórčina, poľština, portugalčina 

(Brazília/Portugalsko), rumunčina, ruština, srbčina (latinka/cyrilika), 

slovenčina, slovinčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina, arabčina, hebrejčina, 

indonézština, malajčina, katalánčina, švédčina.

Rozhranie správcu angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, čínština 

(zjednodušená), čeština, dánčina, maďarčina, japončina, poľština, portugalčina 

(Brazília/Portugalsko), rumunčina, ruština, slovenčina, turečtina, holandčina

–  Podpora a dostupnosť uvedených špecifikácií a funkcií závisí od operačných systémov, 
aplikácií a sieťových protokolov a tiež od konfigurácií siete a systémov. 
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PRE VIAC 
INFORMÁCIÍ.

ZAUJÍMATE SA UŽ                   
O SPRÁVU TLAČE                 
– A PRIŤAHUJE VÁS               
AJ WORKFLOW 
DOKUMENTOV?
ZAMYSLITE SA NAD
DISPATCHER SUITE 


