IT PRODUKT 2022 | TISKOVÁ ŘEŠENÍ
Řešení pro správu tisku a digitalizaci dokumentů

MyQ X
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Kategorie:
Tisková řešení
MyQ, www.myq-solution.com
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Použití produktu: MyQ X zvyšuje bezpečnost a flexibilitu zpracování dokumentů ve firmách, školách, nemocnicích či státní správě a pomáhá snižovat náklady organizace.
Vhodné je pro jakoukoliv organizaci, ať už používá jednu tiskárnu nebo pestrou tiskovou
flotilu či lokální síť nebo cloud. Nabízí pokročilou personalizaci panelů tiskáren a funkcí,
a to na úrovni jednotlivých skupin, oddělení či uživatelů. Uživatelům poskytuje i možnost tisknout z vlastních zařízení. MyQ X šetří čas celé organizaci – od manažerů přes
administrátory až po koncové uživatele.
Popis produktu: Tiskové řešení MyQ X usnadňuje organizacím všech velikostí a typů
správu tiskových i skenovacích úloh a připojených zařízení a zároveň šetří uživatelům
čas strávený při zpracování dokumentů. Funkce, které odpovídají jejich konkrétním
potřebám, mohou uživatelé na intuitivním panelu tiskáren spustit jedním kliknutím.
IT správci mají celý systém pod kontrolou ve webovém rozhraní, v němž snadno spravují tisková zařízení i úlohy. MyQ X je navíc jednoduché nasadit, a to i na dálku za pomoci automatického vyhledávání tiskáren a instalace ovladačů.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Easy Scan – specifické dokumentové akce pro konkrétní uživatele/skupiny
■ Nastavení tiskových politik uživatelů/skupin
■ Rozsáhlá personalizace dotykového panelu
■ Pokročilé účtování vč. kvót, kreditů, účtovacích středisek
■ Napojení na nástroje BI
■ Bezplatný PC/Mac klient pro tisk i účtování na dálku
■ Mobilní aplikace pro tisk na dálku a bezdotykový login
■ On-line UI s webovou přístupností
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Uzávěrka partnerské
spolupráce: 9. 3. 2021
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Kromě dalšího kola
dotací ze strukturáln
ích fondů nás v příští
čeká spuštění progr
m roce
amu podpory Next Gene
ration EU. Přesto bycho
neměli pominout aktuá
m
lní výzvy, kde se budo
u přijímat žádosti ještě
začátkem roku 2021
, říká Jakub Tomaštík,
ředitel ČSOB EU Centr
a

Cena (bez DPH): liší se podle typu edice, licence a počtu připojených zařízení,
dostupné je i formou předplatného (edice MyQ X Smart je bezplatná).

X CFOWORLD.cz Web orientovaný na ﬁnanční profesionály
nabízí zpravodajství, články, rozhovory, komentáře a příspěvky z praxe
X Newsletter CFO WORLD Pravidelný elektronický zpravodaj
Veškeré informace naleznete na webu www.cfoworld.cz
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