
Platobný systém 
 Kategória  Vlastnosti

– Spoľahlivé pay-per-print riešenie pre školy a knižnice
– Účtovanie poplatkov za tlač, kopírovanie alebo skenovanie
– Viacero spôsobov dobíjania účtov
– Kontrola prístupu k zariadeniam
– Jednoduchá a pohodlná tlač

Riadenie 
užívateľov 
a nákladov



PAY-PER-PRINT RIEŠENIE 
PRE ŠKOLSTVO A KNIŽNICE

Ako účtovať poplatky za tlač, zabrániť nepovolaným 
osobám v prístupe k tlačiarňam a zabezpečiť, aby bola 
tlač jednoduchá a pohodlná? Jednoducho! Platobný 
systém v kombinácii so SafeQ poskytujú dokonalé 
riešenie všetkých týchto problémov.

Platobný systém a SafeQ vytvárajú spolu výbornú kom-
bináciu pre riadenie užívateľov a ich poplatkov. Platobný 
systém umožňuje používateľom vložiť peniaze na ich účty, 
ktoré môžu potom využiť za rôzne služby v rámci celej 
organizácie.

S riešením správy tlače SafeQ nemá užívateľ prístup  
k tlačiarni, kým neoverí svoju identitu priamo na tlačiarni 
alebo multifunkčnom zariadení. Užívatelia môžu pohodlne 
tlačiť na akejkoľvek tlačiarni, ktorú si zvolia.

  Kľúčové vlastnosti
 
– Dopĺňanie účtov: Študenti a personál si môžu pohodlne 

doplniť svoje účty, ktoré používajú k nákupom služieb  
v rámci celej organizácie.

– Viacero metód dopĺňania: Platobný systém umožňuje 
zvoliť si z troch rôznych metód pre doplnenie finančných 
prostriedkov na účte.

V kombinácii Platobný systém a SafeQ:

– Rovnaký kredit: Umožňuje študentom aj personálu 
používať pre tlač a kopírovanie rovnaký kreditný účet, 
ktorý používajú pre ďalšie školské / univerzitné služby, 
ako je napríklad jedáleň.

– Komplexná služba dostupná v celej organizácii: 
Poskytuje “pay-per-print” služby v rámci celej organ-
izácie.

– Monitoring: Monitoruje náklady na tlač, kopírovanie  
a skenovanie.

 
– Nastavenie cien: Ceny je možné nastaviť podľa druhu 

úlohy (čiernobiela alebo farebná tlač), podľa užívateľa 
alebo skupiny užívateľov (napr. študenti a učitelia).

 Úspešné projekty
 
“Než sme implementovali SafeQ, každá 
trieda mala malú nekvalitnú tlačiareň, 
ktorá používala drahé atramentové náplne. 
Pomocou riešenia SafeQ môžu teraz učitelia 
odoslať svoje dokumenty na tlač zo svojho 
počítača a vyzdvihnúť si ich na akejkoľvek 
tlačiarni za pevne stanovenú, nízku cenu. “

“Zavedenie systémov Platobný systém so 
SafeQ malo veľmi pozitívny vplyv na tlačové 
a kopírovacie služby, ktoré ponúkame 
našim študentom a personálu. Zvýšili 
sme užívateľský komfort a sme schopní 
monitorovať použitie jednotlivých zariadení 
a príslušné náklady naprieč všetkými 
budovami.“

“Univerzita ponúka študentom možnosť 
tlačiť, kopírovať a skenovať za prijateľnú 
cenu. Študenti jednoducho doplnia peniaze 
na svoju identifikačnú kartu, ktorú používajú 
zároveň aj pre iné univerzitné služby a ktorú 
môžu teraz používať aj pre tlač.“

– Doplnenie účtov: Automaticky doplňuje zvolené účty 
alebo skupiny účtov v pravidelných intervaloch. 

– Zdieľanie tlačových úloh: Systém umoižňuje užívateľom 
zdieľať tlačové úlohy so zvolenou skupinou užívateľov 
(napr. učiteľ so svojimi študentmi).



PROSPEKT PLATOBNÝ SYSTÉM

JEDNODUCHÉ POUŽITIE

  Možnosti doplnenia účtu
   
– Dobíjacie miesto s obsluhou

Na tomto mieste je zamestnanec vybavený počítačom 
pripojeným k internetu, nainštalovanou aplikáciou Cash 
Desk a voliteľnou USB čítačkou kariet. Obsluha dostane 
platbu a doplní účet.

– Platobný automat  
Samoobslužný automat, zvyčajne v halách, ktorý prijíma  
mince a bankovky zvolenej meny. Je zabezpečený proti 
krádeži a automaticky odosiela správy administrátorovi  
v prípade, keď je plný.

– Brána PayPal
    Užívatelia môžu použiť pre doplnenie svojich účtov 

aplikáciu PayPal alebo svoj   kreditný účet - nie je preto 
potrebná hotovosť.

  Implementácia a správa

Nainštalovať Platobný systém je veľmi jednoduché.
Je možné ho implementovať ako samostatnú aplikáciu,
ktorá umožní užívateľom ľahko vkladať peniaze na účty, 
ktoré používajú k nákupu služieb v rámci celej organizácie. 
Ak je Platobný systém použitý ako súčasť celkového 
tlačového riešenia SafeQ, poskytuje všetky výhody správy 
tlačových služieb vrátane toho, že študenti aj personál 
môžu pohodlne využívať tlačové služby a bezpečnú tlač na 
akomkoľvek multifunkčnom zariadení kdekoľvek v rámci 
celej inštitúcie.

Platobný systém sa ľahko integruje s platobnými bránami 
tretích strán alebo existujúcimi kreditnými systémami. 
Umožňuje študentom a personálu použitie jedinej karty pre 
mnoho rôznych účelov, ako je napríklad prístup do budovy, 
obed v jedálni - a so systémom SafeQ aj tlačové služby.

Spravovať platobný systém v rámci celej organizácie je
pre IT personál veľmi jednoduché vďaka užívateľsky 
prívetivému webovému rozhraniu.
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