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Z upravljanjem tiskanja do
obvladovanja stroškov
Za še lažje obvladovanje heterogenih tiskalniških okolij pa
skrbi novost, ki omogoča dodeljevanje kvot za tiskanje z
uporabo rešitev drugih proizvajalcev.

Poslovna okolja od tiskalniških rešitev pričakujejo
stroškovno učinkovitost,
varno tiskanje in zajemanje dokumentov, upravljanje tiskalniških nalog,
nadzor nad tiskalniki in
večopravilnimi napravami, napredna poročila in
številne druge malenkosti. Le malo pa je rešitev, ki
lahko izpolnijo vse zahteve in pregledno oklestijo
stroške, povezane s tiskanjem in zajemanjem dokumentov.
V tiskalniškem svetu se je v
zadnjih letih uveljavila rešitev
MyQ. Zagotavlja celostno zaščito dokumentov, poleg varnega
tiskanja pa omogoča še odložitev tiskalniških nalog, njihovo
ponavljanje, avtomatiziranje,
pripravo poročil in druge napredne funkcije. Rešitev je primerna tako za majhne kot tudi
velike organizacije z večjim številom tiskalnikov. Uporabnik
lahko proces tiskanja izvede na
kateremkoli v sistem MyQ povezanem tiskalniku s preprostim dotikom identifikacijske
kartice (možna je tudi upora-

ba brezkontaktnih rešitev) ali
kar prek aplikacije na mobilni
napravi. Dokumenti uporabnika lahko tako potujejo neposredno v tiskalnik ali pa čakajo
na ukaz za tiskanje na varnem
tiskalniškem strežniku MyQ.
Avgusta na trg prišla nova
različica
Avgusta je češko podjetje Janus svoj sistem za nadzor in

upravljanje tiskanja dokumentov MyQ še nadgradilo. Nova
različica z oznako 4.3 prinaša
vrsto novosti, zanimivih predvsem za večja podjetja in ustanove. Dodana je namreč možnost upravljanja več strežnikov MyQ znotraj posameznega podjetja, kar je dobrodošlo takrat, ko organizacija premore več večjih fizičnih lokacij z vrsto tiskalniških naprav.

Upravljanje z enega mesta
Centralno upravljanje sistema MyQ na glavnem strežniku omogoča poenostavljeno
prijavljanje v sistem, uvažanje uporabnikov iz baze podatkov glavnega strežnika
ter popoln pregled nad dogajanjem na področju tiskalniške infrastrukture in njenih
obremenitev. Celostne prenove je bil deležen tudi replikator statističnih podatkov, med novimi funkcijami
pa izstopa še distribucija seznama lokacij za funkcijo gostovanja naročil tiskanja. Popolna avtomatizacija replikacije podatkov glavnega strežnika prinaša občutno pospešeno delovanje. Za zadovoljevanje potreb uporabnikov z razvejeno infrastrukturo je število strežnikov LDAP
za sinhronizacijo povečano
na pet (le za imetnike licence
Business PRO).

Gonilnike in tiskalniška
pravila lahko upravlja
ponudnik
Samodejno ustvarjanje vrstnega reda tiskanja v MyQ
in pripadajočih gonilnikih
tiskanja v operacijskem sistemu Windows je še ena izmed novosti. Upravitelj področja tiskanja tako lahko
prek različnih filtrov nastavi posamezne funkcije glede na velikost tiskalniškega
omrežja, zahteve uporabnikov in še glede na številne
druge parametre, na primer,
tip naprav (barvne ali črno-bele) ali model. Če podjetje
uporablja storitve zunanjega izvajanja tiskanja, rešitev
MyQ močno poenostavlja delo ponudnika.
Upravitelj lahko kadarkoli
prejme poročila o tiskanju na
zahtevo. Najpogosteje uporabljane filtre za poročanje lahko shrani in nato ponudi drugim uporabnikom (na primer
vodstvom podjetja).
Vse, kar želimo natisniti,
pošljemo po e-pošti
Priljubljena funkcija tiskanja
brez uporabe gonilnika tiska-

nja prek e-pošte ali spletnega vmesnika je po novem na
voljo za številne vrste dokumentov, denimo formate zapisa, kot so: doc, docx, xls,
xlsx, ppt, pptx (seveda mora
za uporabo teh datotek podjetje imeti nameščeno ustrezno
programsko opremo na strež
niku). Tiskanje prek e-pošte
pozna tudi možnost uporabe
komunikacijskih protokolov
POP3 in IMAP.
Dodeljevanje stroškov ne
more biti bolj preprosto
Integrirani terminal MyQ
4.3, sicer prilagojen posameznim proizvajalcem tiskalniških naprav, podpira
tudi sisteme za dodeljevanje
stroškov drugih proizvajalcev. Tako postane stroškovna plat tiskanja še bolj pregledna, čemur v praksi pogosto sledi omejevanje tiskanja. Če gre to predaleč ali pa
vrsta projektnega dela uporabnikov zahteva pogostejšo uporabo tiskalnikov, jim
upravitelj lahko dodeli različne kupone, ki jim omogočijo začasno povečanje dovoljene količine tiskanja.

SAOP

Mala podjetja se odločajo za spletno računovodstvo
Vse več malih podjetij in samostojnih podjetnikov prevzema vodenje poslovanja v svoje roke,
kažejo prodajni rezultati podjetja SAOP. Uporabniška skupina podjetnikov, ki sami vodijo poslovanje, se je namreč v zadnjem letu povečala kar za 51 odstotkov in zdaj obsega 30 odstotkov uporabnikov miniMAXa. Hitro se povečuje tudi število podjetnikov, ki naročajo podlicence za poslovni program pri svojem računovodskem servisu. Takih uporabnikov je več za 63
odstotkov, kar pomeni, da tako podjetniki kot računovodski servisi prepoznavajo prednosti, ki
jih v poslovanju omogoča e-računovodstvo.

skrbno ravnamo s
pisano besedo.

REŠITEV AGITO OMO

Brezplačno v spletni trgovini Office Store
Rešitev podjetja Agito za učinkovitejše upravljanje sestankov in nalog Agito Outlook Meeting
Organizer (OMO) je odslej brezplačno na voljo v spletni trgovini Office Store. Agito OMO zelo poenostavi organizacijo sestankov in nalog, pripravo potrebnih gradiv in nadzor nad izvajanjem
nalog. Rešitev podpira celoten življenjski cikel sestankov in nalog, tako da nobena naloga ne ostane spregledana in so vsi sestanki vnaprej pripravljeni z gradivi ter končani z razdeljenimi nalogami. Agito OMO je odlična razširitev za podjetja, ki uporabljajo e-poštni strežnik Microsoft
Exchange Server 2013, e-poštne odjemalce Outlook 2013 ali storitve v oblaku Office 365.

KYOCERA

Trije novi modeli serije TASKalfa
Kyocera Document Solutions je predstavila tri nove črno-bele večopravilne naprave, ki nadaljujejo tradicijo prestižnih modelov serije TASKalfa. Nove naprave TASKalfa 3501i, 4501i in
5501i nadgrajujejo svoje predhodnike z naborom novih lastnosti za podporo vse bolj prepletenih delovnih tokov v podjetjih. Naprave ponujajo enotno tehnologijo, združljivo s celotnim delovnim procesom, njihova uporaba pa je preprosta, tako kot tudi upravljanje in integracija z napravami, ki jih podjetja že uporabljajo. Nove naprave podjetjem pomagajo dosegati kar največ
jo učinkovitost, tako v manjših kot tudi v velikih delovnih skupinah.

A-CAM INŽENIRING

Srečanje uporabnikov programa Mastercam

Vse od izuma pisave, si prizadevamo iznajti način za ohranitev pisane besede.
Danes pišemo več kot kdajkoli in ustvarjamo ter prejemamo na tisoče dokumentov
vsak mesec.
Spremljanje, beleženje, distribucija, oblikovanje in dostopanje so naloge
bistvenega pomena, saj tok teh dokumentov predstavlja življenjsko moč podjetja.
Ker se zavedamo pomembnosti in vrednosti vaših dokumentov, smo pripravili
rešitve in sisteme, ki zagotavljajo, da vam bodo vedno dosegljivi na pravem mestu.
Za več informacij obiščite: XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.si

KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com

Podjetje A-CAM inženiring je pripravilo že tradicionalno srečanje uporabnikov CAD/CAM-programa Mastercam podjetja CNC Software. Na srečanju so predstavili številne novosti v novi
različici Mastercam X7 in nova produkta Mastercam Mill-Turn, namenjen programiranju večopravilnih stružnic, in Mastercam Productivity+ za avtomatsko izvedbo merilnih protokolov na CNC-obdelovalnih strojih (CNC – računalniško numerično krmiljenje). Prikazane so bile
tudi nekatere izboljšave oziroma zamenjave starejših produktov, kot je povsem novo okolje za
3D-simulacije obdelav in obstoječih obdelovalnih strategij, predvsem pri 3D-obdelavah.
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