KYOCERA
MyQ
KOSTENCONTROLE
& BEVEILIGING

CONTROLEER EN BEVEILIG
UW DOCUMENTENSTROOM
MET KYOCERA MyQ.

BEHEER GEVOELIGE DOCUMENTEN EN DRUK PRINTKOSTEN.
KYOCERA MyQ is een server-based applicatie die ontworpen is om uw

KYOCERA MyQ stelt u bovendien in staat om gedetailleerde rapporten

vertrouwelijke data te beschermen en u in staat stelt om de volledige

te genereren en controle te behouden over de output. Gebruikers

documentuitvoer en de daaraan verbonden printkosten te beheren.

hebben toegang tot hun eigen account via de webbrowser en houden

Dankzij de in KYOCERA MyQ geïntegreerde Print&FollowTM functie, blij-

zo een overzicht van hun persoonlijke printopdrachten. KYOCERA

ven de naar de printer verzonden documenten bewaard in het systeem

MyQ vereenvoudigt scan- en faxprocessen aanzienlijk door de ge-

en kunnen ze veilig worden afgedrukt op gelijk welk toestel.

bruiker automatisch een reeks gepersonaliseerde opties te bieden,
volgens de door hem meest gebruikte settings.

UITDAGINGEN VOOR UW ONDERNEMING

UW VOORDELEN MET KYOCERA MyQ

	Diefstal van vertrouwelijke gegevens zou schade kunnen
toebrengen aan mijn business – Hoe kan ik er zeker van zijn
dat niet-geauthoriseerde personen geen toegang krijgen
tot mijn gegevens?

	Authenticatie: Print-, kopieer- en scanopdrachten starten pas
nadat de gebruiker zich heeft ingelogd bij het toestel van zijn/
haar keuze, gebruik makend van verschillende authenticatiemethodes in overeenstemming met de beveiligingsvereisten.

	De juiste instellingen invoeren voor scan- en faxopdrachten
is vaak tijdrovend en complex – Hoe kan ik deze processen
gemakkelijker en efficiënter maken?

	Secure & Easy Scan zorgt voor snelle één-klik bedieningen,
eenvoudig in gebruik. Gepersonaliseerde scanprofielen
bieden eenvoudige toegang tot vaak terugkerende scanopdrachten met slechts 1 druk op de knop.

	Het is moeilijk om alle print-gerelateerde kosten in kaart te
brengen – Hoe kan ik deze monitoren en zo geld besparen?

	Accounting: Gebruikers krijgen een overzicht van hun afdrukvolumes en managers kunnen hun printkosten beter beheren.
De rapportering van gemakte afdrukken kan leiden tot een
vermindering van het aantal gedrukte pagina’s.

WIL U GRAAG WETEN WAT KYOCERA MyQ VOOR U KAN BETEKENEN?
Bezoek onze MyQ webpagina om sprekende klantenreferenties te raadplegen over efficiënte documentstromen, die maximale beveiliging bieden en
belangrijke kostenbesparingen genereren. (http://www.kyoceradocumentsolutions.be/nl/index/document_solutions/costcontrolandsecurity/MyQ.html)

KENMERKEN & SPECIFICATIES
Dankzij de gestructureerde en intuïtieve interface, vereenvoudigt
KYOCERA MyQ alle processen die u op uw MFP uitvoert. Aangezien
u inlogt alvorens u het toestel gebruikt, geeft KYOCERA MyQ u op de
display de shortcuts tot de door u meestgebruikte scan-, fax- en
print-instellingen, naast de snelkeuzetoetsen voor andere functies.
Dit zorgt voor een belangrijke tijdbesparing in de verwerking van
uw documenten en laat u ook toe om afwijkende printvolumes te
detecteren. Nieuw binnen KYOCERA MyQ is ook authenticatie en
Print&Follow functionaliteit met KYOCERA printers zonder dat u
daarvoor bijkomende hardware nodig heeft.
Authenticatie – Authenticatie op de machine is mogelijk
met gebruikerscode, ID-Card, Windows login of, als extra
beveiliging vereist is, met een combinatie van ID-Card en
gebruikerscode.
Beveiliging – Beveiligd printen, data-encryptie en
Print&FollowTM functionaliteiten verzekeren u ervan dat de
toegang tot documenten en het printen ervan alleen mogelijk
is door bevoegde personen.
Rapportering – KYOCERA MyQ houdt gedetailleerde statistieken bij over de printkosten die worden gegenereerd door een
project, een gebruiker of een departement.

Specificaties op maat – Met KYOCERA MyQ is het mogelijk om
specifieke interfaces te gebruiken, op maat van gebruikers
of groepen, om vlot veel voorkomende taken te kunnen
uitvoeren.
Scan to Function – In één klik scant u de documenten naar
de bestemming van uw keuze, zoals persoonlijk folders of
groepsfolders. U kan tevens complexe en geautomatiseerde
workflows opstarten.
Mobiel printen – Print documenten vanaf uw mobiel toestel,
heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar de KYOCERA

MyQ server. Ondersteunt de KYOCERA Mobile print app voor
Workflow Automatisatie – Kies een voorafgedefinieerd proces
vanop de display van de MFP om documenten aan te leveren
bij de juiste workflow. De workflow module ondersteunt
scripting, OCR conversie, Barcode herkenning en meerdere
connectoren met toonangevende DMS / ERP software.

KYOCERA MyQ WEB INTERFACE
KYOCERA MyQ Web Interface is een gebruiksvriendelijke
manier om documentuitvoer te beheren op elke niveau:

iOS en Android, die geavanceerde print- en scanmogelijkheden biedt.

SYSTEEMVEREISTEN
	Server HW: 2 CPU CORES van 2GHz, min. 4GB RAM

Toegang via een web browser en een persoonlijke login.

	Server OS: Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2

Geen extra software of tools nodig.

	User OS: Windows / Linux / MAC OS / ERP / SAP / LPR

Gebruiker kan afdruktaken zelf beheren.

	Opslagcapaciteit: 6GB

VOOR MEER INFORMATIE OVER KYOCERA MyQ :
www.kyoceradocumentsolutions.be
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