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Analytický desktopový software

Digital Workplace Assistant

Tovek Tools 7.7 – Analyst Pack

MyQ Roger

Kategorie:
Podnikový software
Tovek, www.tovek.cz

Kategorie:
Tisková řešení
MyQ, www.myq-solution.com

Přihlašovatel:
Tovek, www.tovek.cz
výrobce

Přihlašovatel:
MyQ, roger.myq.cloud
vývojář a poskytovatel řešení

Použití produktu: Tovek Tools představuje komplexní systém pro práci s daty. Umožňuje z prakticky libovolných údajů rychle vytěžit informace, které jsou důležité pro konkrétní potřebu. Nástroj poskytuje vysokou přidanou hodnotu nad dostupnými daty například pro rozhodování (reakce na nečekané události, příprava na jednání, argumenty
pro strategii), zpravodajství (tvorba znalostí o konkurentech, zákaznících, dodavatelích),
vyšetřování (podvody, podezřelé události, porušení shody s předpisy atd.) nebo bezpečnost (prověřování personálních či kybernetických hrozeb).
Popis produktu: Tovek Tools dovolují vytvářet z obsahu rozmanitých dat analytické
indexy, které umožňují obsah těchto dat jednotným způsobem prohledávat, propojovat
a vizualizovat (hybridní fúze dat). Vstupem mohou být dokumenty, e-mail, databáze,
webové stránky, logy, fotografie, videa, přepisy řeči atd. Výstupem jsou pak různé
pohledy na obsah dat v podobě vztahových, časových či geografických souvislostí
(vizuální syntéza poznatků). Velkou přidanou hodnotou je pak možnost zachycovat při
zpracování dat znalost o jejich obsahu, kterou lze sdílet a využívat k vyhledávání dalších
informací (aktivní mapy poznatků).
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Jednotné zpracování rozmanitých zdrojů dat s využitím AI
■ Přesné vyhledávání informací podle obsahu, polohy, času, vazeb a cest
■ Tvorba znalostí z dat formou myšlenkových a vztahových map
■ Vizualizace informací optikou:
• relevance k souboru dotazů
• datových vazeb a jejich hodnot
• souvýskytu objektů či entit
• statisticky významných slov
• hodnot metadat či geografické polohy
• časové osy
Záruka: 2 roky

Použití produktu: MyQ Roger, který funguje jako virtuální asistent, uživatelům přináší
vysoký komfort a efektivitu spojené nejen s tiskem, pořizováním, digitalizací a oběhem
dokumentů v kanceláři, na cestách nebo při práci z domova. Dokáže zjednodušit a zabezpečit činnost na tiskových zařízeních a pracovních stanicích, ale i na mobilech. Díky
cloudové podobě eliminuje nutnost instalace a údržby serverů, lidé mohou navíc tisk,
skenování i kopírování na sdílených chodbových zařízeních ovládat bezdotykově pomocí
telefonu či hlasu. Manažeři uvítají byznys kontinuitu, flexibilitu a přizpůsobivost svého
týmu na měnící se vnější podmínky a nečekané restrikce.
Popis produktu: MyQ Roger tvoří cloudová část, která umožňuje centrální správu
a dohled nad aktivitami všech uživatelů, integraci s produkty třetích stran (Office365,
OCR a DMS, cloudová úložiště, senzory…) a je plně multitenantní. Dále pak MyQ Roger
tvoří bezplatná mobilní aplikace, jež slouží k osobnímu nastavení a používání všech tiskových služeb a workflows, autorizaci, bezdotykovému a hlasovému ovládání všech
multifunkcí a užívání kamery jako skeneru. A konečně aplikace integrovaná do tiskových zařízení, která chrání tiskové dokumenty, zjednodušuje ovládání pomocí přednastavených funkcí a spolupracuje s výše uvedenými částmi.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Plně cloudový produkt
■ Nativní mobilní aplikace pro iOS a Android
■ Integrovaná aplikace pro zabezpečení MFP
■ Bezdotykové ovládání přes mobil či hlasem
■ Nastavení osobních skenovacích a kopírovacích scénářů mobilem
■ Chytré automatické navrhování skenovacích a kopírovacích scénářů
■ Možnost využití kamery v telefonu místo skeneru či multifunkce
■ Usnadnění práce s Office365 a jinými produkty třetích stran
Cena (bez DPH): Cloudový server a mobilní aplikace zdarma, integrovaná aplikace
235 Kč, resp. 9 eur za každé multifunkční zařízení měsíčně

Cena (bez DPH): řádově jednotky stovek tisíc Kč/pracovní stanice
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