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PREDSTAVITEV

Kyocera

Mobilno tiskanje je lahko preprosto
..Možnost direktne Wi-Fi povezave med napravo in telefonom (Wi-Fi direct) ali preko brezžičnega usmerjevalnika oziroma routerja
(Wi-Fi omrežje)..

Tiskanje kateregakoli dokumenta od koderkoli
že dolgo časa ni več znanstvena fantastika. Ravno nasprotno, pogosto predstavlja nujno potrebo, če poteka vaše delo tudi z uporabo pametnih telefonov, tablic ali prenosnih računalnikov.
Poslovni uporabniki pogosto potrebujejo
možnost izpisa dokumentov tudi na poti.
Pošiljanje dokumenta v tiskalniško omrežje z
mobilne naprave je pogosto prezapleteno. Lahko sicer nabavite mobilni tiskalnik, ampak boste
morali zato žrtvovati nekaj udobja, mobilnosti
in funkcionalnosti. Vendar pa z manjšimi prilagoditvami lahko podjetje svojim zaposlenim
omogoči dokaj preprosto rešitev za pošiljanje
dokumentov na tiskalniške naprave z uporabo
mobilnih naprav. Rešitev je več vrst, nekatere so
univerzalne, spet druge le delne, v grobem se
ločijo tudi glede na operacijski sistem mobilne
naprave in glede nabora funkcionalnosti.
Kyocerine naprave v celoti podpirajo mobilno
tiskanje. Rešitev EveryonePrint denimo ponuja
več načinov tiskanja s katerekoli mobilne
naprave. Preko spletnega brskalnika lahko prenesete poljuben dokument, ga na omrežen tiskalnik ali večopravilno napravo pošljete kot priponko ali pa natisnete s pomočjo univerzalnega
gonilnika, ki je združljiv z operacijskimi sistemi
Windows, Mac in Linux. Dokument je na voljo
za tiskanje takrat, ko se pošiljatelj na napravi prijavi z lastno kodo PIN ali identifikacijsko kartico.
Za varnost in zasebnost mobilno tiskanih dokumentov je torej ustrezno poskrbljeno. Kyocerine
naprave omogočajo uporabo AirPrint, ki je

tehnologija podjetja Apple, omogoča pa tiskanje z naprav, ki uporabljajo iOS ali OS X operacijske sisteme, ne da bi morali nameščati dodatne
programe ali gonilnike.
Za vse vrste mobilnih naprav pa Kyocera ponuja rešitev Mobile Print, program, namenjen pametnim telefonom in tabličnim računalnikom,
ki je na voljo brezplačno in deluje na napravah z
operacijskim sistemom iOS, Microsoft mobile in
Android. Ne potrebujete povezave v oblak,
temveč se samodejno povežete preko
brezžičnega lokalnega omrežja LAN. V primeru,
da ima tiskalnik (ali večfunkcijska naprava)
brezžični vmesnik, pa je povezava možna tudi
neposredno med pametnim telefonom in tiskalnikom – brez uporabe usmerjevalnika.

Tiskanje iz oblaka
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Poslovni uporabniki praviloma potrebujejo
stalen dostop do pomembnih dokumentov in
imajo podatke na voljo v različnih oblačnih storitvah (Google Drive, DropBox, Evernote ali
OneDrive) ter potrebujejo možnost izpisa dokumentov tudi na različnih lokacijah – doma, na
poti, na sestankih pri strankah, v podružnicah.
Različne dokumente želijo tudi skenirati, ne da
bi morali sken najprej shraniti na osebni
računalnik, ampak želijo dokument neposredno
shraniti v mapo v oblaku.

Kyrocera Cloud Direct zagotavlja povezavo
med večopravilnimi napravami Kyrocera in dokumenti, ki so shranjeni v storitvah Google
Drive, DropBox ali OneDrive. Osebni račun v
storitvah Google Drive, DropBox in OneDrive,
omogoča tako skeniranje kot tiskanje s teh aplikacij. Predstavlja tudi vmesnik za pošiljanje faks
sporočil. Prijava v oblačne storitve poteka z
avtentikacijo uporabnikov, kar omogoča zaščito
podatkov in varen dostop. V primeru, da uporabnik uporablja zasebni oblak, npr. na strežniku
NAS Synology, lahko dokumente, ki jih potrebuje na poti, varno shrani v eno od zgoraj omenjenih oblačnih map ter potem uporabi možnosti
tiskanja in skeniranja. Rešitev Cloud Connect pa
se poveže z uporabnikovim računom na Evernote ali Google Drive in deluje kot most med
prostorom za hrambo dokumentov in njegovo
večopravilno napravo.
Mobilne naprave so že skoraj brez izjeme opremljene s kamerami oziroma fotoaparati. Njihove slikovne senzorje lahko uporabniki s
pomočjo različnih programskih paketov uporabijo tudi za zajem in digitalizacijo dokumentov. V nadaljevanju se lahko tako zajeta
dokumentacija enostavno pošlje v dokumentni ali poslovno-informacijski sistem podjetja, kjer je na voljo zaposlenim, kar bistveno
pohitri in olajša delo. 
(P. R.)
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