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Použití produktu: Multifunkční zařízení pracující až do formátu A3+ pro menší a střední pracovní skupiny (5–30 uživatelů) s robustní 

konstrukcí a nízkými náklady na vlastnictví (TCO). Zařízení je možné škálovat podle potřeb, tedy rozšiřovat kapacitu zásobníků papíru, 

využívat různé formy mobilního tisku, oboustranného tisku, skenování i kopírování. K dalším funkcím patří dávkové skenování s mož-

ností úpravy skenu (OCR, indexace) a přímého odeslání skenovaného dokumentu do cílového adresáře/systému/cloudu. Samozřejmostí 

je vzdálený management zařízení včetně plné správy.

Popis produktu: Duplexní inkoustové multifunkční zařízení 4 v 1 (tiskárna – kopírka – skener – fax) do formátu A3+ s rychlostí tisku až 

24 mono i barevných stran za minutu. V kancelářích ocení zejména tři podavače papíru se souhrnnou kapacitou 331 listů (s možností 

rozšíření až na 1 831 listů). Velkokapacitní jsou i zásobníky inkoustu, které potisknou 

10 000 černobílých nebo 7 000 barevných stránek. Přístroj je vybavený tiskovou hlavou 

PrecisionCore, která má až třikrát větší hustotu trysek než běžné piezoelektrické tiskové 

hlavy. Ta zaručuje ostřejší tisk textu i jemných linií. Ovládání je možné přes dotykový dis-

plej. Samozřejmostí je plná síťová konektivita (Gigabit Ethernet, Wi -Fi).

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Tisková hlava PrecisionCore pro lepší tisk

 ■ Ekologický a ekonomický provoz (úspora až 50 % ná-

kladů na tisk a 80 % nákladů na spotřebovanou 

elektrickou energii)

 ■ 100% vodě, otěru a světlu odolný tisk

 ■ Univerzální použití na variabilní typy papíru

 ■ Konstrukce s minimem vyměnitelných dílů (pouze 

rollery a odpadní nádobka)

 ■ Vysoká životnost (min. 300 000 stran)

 ■ Velkokapacitní náplně XXL s kapacitou 10 000 stran 

mono/7 000 stran barevně

Záruka: 12 měsíců, po registraci 36 měsíců

Cena (bez DPH): 31 990 Kč

Software pro podporu 
zavedení konceptů mo-
derní bezpapírové firmy
FlowArt 1.0
Kategorie: Podnikový software
Unicorn Systems
flowart.unicornsystems.eu
Přihlašovatel: Unicorn Systems
www.unicornsystems.eu
tvůrce a prodejce

Použití produktu: FlowArt je produktová řada pro kompletní digitalizaci, sdílení a správu firemních dokumentů a informací využívají-

cích technologie společnosti Microsoft. Jednotlivé produkty podporují širokou škálu podnikových procesů v nejrůznějších oborech a za-

vádějí efektivní principy bezpapírové firmy. Provoz je možný jak ve vlastní infrastruktuře zákazníka, tak formou cloudové služby.

Popis produktu: FlowArt zahrnuje několik různých produktů, které poskytují nástroje pro zpracování a oběh elektronických doku-

mentů (například schvalování elektronických faktur), uložení podnikových informací v zabezpečeném archivu, správu projektové doku-

mentace (projektové prostory, aktuální šablony, připravené procesy), tvorbu a distribuci interních směrnic v rámci organizace, zavedení 

procesů řízené dokumentace, využití elektronického i biometrického podpisu k zabezpečení dokumentů, třídění dokumentů pro zpraco-

vání jednotlivými odděleními na základě definovaných pravidel či možnosti sdílení informací napříč všemi částmi organizace.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Úspora času a financí

 ■ Sdílení informací napříč celou firmou

 ■ Zamezení ztrátě dokumentů a informací

 ■ Okamžitá identifikace problému při zpra-

cování dokumentů

 ■ Neomezená dostupnost uložených doku-

mentů a informací

 ■ Hlídání časových lhůt a termínů pro vyří-

zení veškeré administrativy

 ■ Plná podpora lokalizace

 ■ Integrace s podnikovými procesy a sy-

stémy

 ■ Podpora mobilních aplikací a biometric-

kých podpisů

Cena (bez DPH): 
licence 15 000 až 450 000 Kč (varianty Lite, 

Professional, Enteprise), cena implementace 

podle náročnosti


