
Računalniške novice www.racunalniske-novice.com 29

 PREDSTAVITEV

»

 «

Kyocera Document Solutions 

Rešitve podprte s pravo strojno opremo
..Prihranek na času + manjši stroški = učinkovita Produktivnost..

Vsaka minuta šteje, tudi vsak evro. Optimizirani 
tokovi dokumentov predstavljajo eno zadnjih 
večjih priložnosti v podjetjih za zmanjšanje 
stroškov poslovanja. Vse več je skeniranja in pro
cesiranja dokumentov v elektronski obliki, tis
kanje pa je vse bolj kreativno in zahteva kom
pleksno zaščito obču tljivih podatkov. Prihranki 
se skrivajo tudi v racionalni rabi barv in varčni 
porabi energije ter potrošnega materiala. Zato 
postajajo programske rešitve za upravljanje z 
dokumenti, kot je Kyocerin MDS, vsaj tako 
pomembne kot strojna oprema. Vendar pa mo
rajo naprave temu trendu tudi slediti in učin
kovito podpirati programske rešitve. 
S to mislijo je bila zasnovana tudi Kyocerina 
barvna večopravilna naprava TASKalfa 2550ci, ki 
združuje izjemno funkcionalnost, preprosto in 
intuitivno upravljanje z nizkimi stroški delovan
ja. Zagotavlja kakovosten barvni A4/A3 izpis in 
največjo prilagodljivost za delovne skupine in 
manjše pisarne pri tiskanju, kopiranju, skeniranju 
ali faksiranju. Kompaktna naprava vsebuje vse 
potrebne funkcije, prav tako pa ponuja preprost 
dostop preko velike barvne kontrolne plošče, 
občutljive na dotik. 

izboljšane zmogljivosti s hyPas 
Naprava podpira obširen nabor prilagojenih 
poslovnih aplikacij, ki so pomembni za opti
malne procese v celotnem delovnem toku 
dokumentov, vse od zajema in distribucije, 
nadzora stroškov in varnosti pa do upravljan
ja dokumentov in izpisov. Ker pa so potrebe in 
zahteve uporabnikov vse bolj usmerjene v 
mobilnost, se trendu prilagajajo tudi rešitve 
za tiskanje in skeniranje. Fotografije in doku
mente je možno tiskati neposredno iz mo

bilne naprave z rešitvijo Kyocera Mobile Print, 
ki je brezplačen program in deluje na napra
vah z iOS in Android operacijskim sistemom. 
TASKalfa 2550ci ima tudi zmožnost uporabe 
tehnologije HyPAS, zmogljive in skalabilne plat
forme za razvoj programske opreme, ki 
omogoča delovnim skupinam preprost prehod 
s papirnatih na digitalne dokumente. Kyocera 
HyPAS je edinstvena v tem, da ponuja orodja za 
razvoj programske opreme (SDK), ki temeljijo ta
ko na osnovi Jave kot tudi Spletnih storitev, in 
tako predstavlja odprto in prilagodljivo platfor
mo. Omogoča tudi napredno integracijo 
večopravilnih naprav z rešitvami, ki jih podjetje 
že uporablja. HyPAS spreminja večopravilne 
naprave v sredstvo, ki se razvija skupaj z upora
bniki. Rezultat pa je izboljšana izmenjava infor
macij, optimizacija resursov in izboljšani delovni 
tokovi dokumentov.  

naj ostanejo dokumenti varni in dostoPni 
Podatki predstavljajo življenjsko moč podjetja in 
so ena najpomembnejših dobrin, zato potrebu
jemo dokumentni sistem, na katerega se lahko 
zanesemo, da bodo podatki ostali varni in ved
no dostopni. TASKalfa 2550ci bo s svojo izjemno 
učinkovitostjo kos tem nalogam. Hiter procesor 
s taktom 600 MHz, do 2 GB RAMa in 160 GB 
HDD pomnilnika zagotavlja učinkovitost, ne da 
bi pri tem morali žrtvovati hitrost, tudi pri 
zahtevnejših opravilih. 
Z uporabo varnostnih standardov iPsec, iPv6 in 
PDF kodiranjem ponuja 2550ci tudi učinkovito za
ščito. Za popolno varnost pa je možna tudi dopol
nitev z elementi za avtentikacijo uporabnikov.  (P.R.)
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