
Monitoring & Reporting
 Kategória  Vlastnosti

– Kontrola prístupu k zariadeniam
– Monitorovanie a účtovanie
– Detailné reporty
– Analýza tlačových nákladov

Riadenie výstupov



Vďaka riešeniu SafeQ získate skvelú kontrolu nad všetkými operáciami v rámci vášho tlačového prostredia. 
Samozrejmosťou sú detailné aj súhrnné reporty obsahujúce užitočné dáta o všetkom, čo vaši zamestnanci vytlačia, 
skopírujú a naskenujú. Vďaka prehľadnému webovému rozhraniu máte na jednom mieste dáta zo všetkých pobočiek po 
celom svete, ktoré si môžete ľubovoľne štruktúrovať - napr. podľa jednotlivých užívateľoch, oddeleniach alebo projektoch. 
Mať taký nástroj je jedným z kľúčových predpokladov pre efektívne znižovanie nákladov v dlhodobom horizonte.

DOKONALÝ PREHĽAD  
O TLAČOVOM PROSTREDÍ 

  Monitorovanie

SafeQ sleduje prístup k jednotlivým multifunkčným zaria-
deniam a účtuje všetky tlačové, kopírovacie a skenovacie 
úlohy. Ku všetkým vykonaným operáciám ukladá aj bližšiu 
špecifikáciu, ako je názov úlohy, dátum vytlačenia či počet 
strán, u tlačových úloh tiež náhľad prvej strany. 

Monitorovanie tlače vašich zamestnancov nenásilne, ale 
pritom veľmi účinne motivuje k tomu premýšľať, ktorý 
dokument skutočne potrebujú vytlačiť a ktorý nie. Už 
jednoduchým nastavením sledovania tlače tak dochádza  
k zodpovednejšiemu využívaniu tlačiarní a zníženiu objemu 
vytlačených úloh. 
 
SafeQ dokáže sledovať aktivitu na všetkých typoch 
zariadení od všetkých výrobcov vrátane malých  
kancelárskych zariadení. Získané informácie odosiela 
systém na SafeQ server, kde sú uložené na ďalšie spraco-
vanie.

  Reporty

Správa a cielená optimalizácia nákladov na tlač si vyžaduje 
spoľahlivý reportovací systém, ktorý vám umožní analyzovať 
náklady po jednotlivých užívateľoch, oddeleniach i projek-
toch. 

SafeQ umožňuje centrálne zhromažďovať informácie 
nielen z centrály, ale aj zo všetkých vzdialených pobočiek. 
Podrobné reporty s prehľadnými tabuľkami a grafmi majú 
všetky poverené osoby kedykoľvek dostupné prostredníct-
vom webového rozhrania.
 
Všetky prednastavené reporty môžete uložiť ako šablóny, 
ktoré SafeQ v pravidelných mesačných intervaloch 
automaticky aktualizuje a odošle priamo na e-mail zadaným 
osobám, napríklad vedúcim jednotlivých oddelení. 
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VIACERÉ DRUHY REPORTOV
  Prednastavené reporty

 
– Podľa užívateľa

– Podľa nákladových stredísk užívateľa

– Podľa kódov účtovania

Veľké firmy zo zložitejšou architektúrou tlačového prostre-
dia môžu využiť ďalšie prednastavené reporty:
– Podľa serverov
– Podľa nákladových stredísk zariadení
– Podľa skupiny zariadení

– Podľa jednotlivých dní v týždni

– Podľa zariadenia
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  Zelené reporty
 
Radi by ste mali prehľad o tom, koľko zodpovedným 
správaním pri tlači ušetríte prírodných zdrojov, prípadne 
chcete podobné informácie využiť pri budovaní imidžu vašej 
spoločnosti? 
To, že vaša firma myslí aj ekologicky, môžete ľahko 
dokumentovať pomocou špeciálnych zelených reportov, ktoré 
znázorňujú elektrickú energiu, vodu aj počet stromov, ktoré 
ste ušetrili vďaka používaniu SafeQ.

  Manažérske reporty
 
Získajte jediným kliknutím kompletný prehľad o využití 
tlačového prostredia vo vašej spoločnosti. V týchto 
prehľadných a vizuálne atraktívnych reportoch okamžite 
zistíte všetky potrebné informácie, či už ide o konkrétne 
vyťaženie jednotlivých multifunkčných zariadení, prehľad 
piatich najaktívnejších užívateľov či nákladov na jednotlivé 
oddelenia. Nové manažérske reporty sú špeciálne ušité na 
mieru potrebám vrcholových manažérov. 
- Reporty sú generované automaticky alebo na vyžiadanie. 
- Môžete si nastaviť časové obdobie - rok, štvrťrok, mesiac.

  Prispôsobiteľné reporty
 
Potrebujete prispôsobiť výsledné reporty na základe 
špeciálnych požiadaviek? Pokročilé filtre webového rozhrania 
vám umožňujú presne nadefinovať všetky zobrazované dáta  
a toto nastavenie uložiť pre opakované použitie. Ľahko tak 
vytvoríte reporty na mieru zodpovedajúcu potrebám vášho 
vedenia, rôznych oddelení alebo projektov.

  Nové reporty v SafeQ 5
 
– TOP 5 užívateľov
– TOP 5 zariadení
– TOP 5 oddelení
– a ďalšie
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  Formáty reportov
 
– štandardné reporty: 

– manažérske reporty: 


