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Murphyho zákon důvěrnosti

Je-li nějaký dokument označen jako 
přísně důvěrný nebo tajný,

obvykle ho někdo zapomene v 
tiskárně či kopírce.



Historie zabezpečení



SafeQ benefity

“Zajištěním zabezpečení našich citlivých informací jsme dosáhli kompletně nové úrovně
důvěry.“
- Primož Žilbert, IT oddělení v UniCredit Bank

“S našimi novými multifunkčními zařízeními a SafeQ s Follow-me jsou naše tiskové a 
kopírovací procesy jednodušší a efektivnější. To je také důvod proč již 1,5 roku
spolupracujeme s touto značkou.” 
- Dr. Ralf Guenther, vedoucí IT oddělení v AWD Pharma Dresden GmbH

“Právě díky systému SafeQ se podařilo společnosti T-Mobile využít veškerých předností, 
které může síťový tisk poskytnout. Už pouhým sledováním tisku došlo ke snížení objemu
tiskových operací.”
- Kateřina Šuvarinová, ředitelka Podpory prodeje a služeb zákazníkům v T-Mobile

Zabezpečení

Zvýšení produktivity

Snížení nákladů



Agenda pro příštích 25 minut

• Představení SafeQ

• Co je SafeQ?

• Architektura

• Zabezpečení & řízení tisku

• Monitoring & reporting

• ScanManagement

• Škálovatelnost 

• Distribuce

• Kompatibilita & otevřenost

• Reference

• Diskuse



Co je SafeQ?



Architektura řešení

• Základním kamenem je aplikační server SafeQ

• centrální řízení tiskového prostředí

• podpora MS Windows i Linux



Zabezpečení & řízení tisku

• Zabezpečení

• SafeQ zabezpečuje tiskové prostředí proti neoprávněnému použití 
a přístupu pomocí terminálů

• uživatelé se musí autorizovat pomocí karty, PINu či svých 
přihlašovacích údajů

• veškeré operace a přístupy jsou zaznamenány v databázi pro 
pozdější reporty



Zabezpečení & řízení tisku

• Řízení tisku

• YSoft SafeQ spravuje všechny tisky napříč firmou a 
rozhoduje o jejich dalším zpracování

• přímá fronta

• zabezpečená fronta 

(follow-me)

• sdílená fronta

Assist
ant



Monitoring & reporting

• SafeQ sleduje jednotlivá tisková zařízení a také operace nad nimi

• Sledování stavů zařízení 

• Sledování operací

• Účtování operací realizovaných nad zařízeními vč. lokálních 
zařízení



Monitoring & reporting

• SafeQ sbírá veškeré informace o 
operacích nad všemi zařízeními

• MFD, lokální zařízení, produkční 
tiskárny, plottery a velkoformátové
zařízení

• Vyhodnocuje je nad
• uživateli , projekty, odděleními či 
zařízeními

• Export repotů do
• html, csv, xml, xls

• Automaticky odesílané reporty 
• na základě definované 
periody/příjemce
• email/adresář
• propojení s externími systémy



ScanManagement

• SafeQ ScanManagement rozšiřuje skenovací možnosti zařízení o 
oblast 

• zabezpečení skenovacích funkcí

• automatického směrování skenovaných dokumentů

• řízené workflow včetně definice metadat

• monitoring 



Distribuce

• SafeQ možnosti distribuce v rámci poboček a kanceláří:

• SafeQ Central Reporting System (CRS) sběr dat ze všech poboček 
pro globální pohledy nad tiskovým prostředím

• Server Clustering pro možnosti zastupitelnosti a zvyšování výkonu



Škálovatelnost

• SafeQ umožňuje škálovatelnost řešení od jednoho  až po tisíce 
zařízení umístěných na mnoha pobočkách



Kompatibilita & otevřenost

• Hlavním cílem SafeQ je být kompatibilní se všemi dostupnými 
technologiemi a zařízeními

• aktuálně více než 600 zařízení s ovladači pro online účtování

• podpora embedded technolgií leadrů trhu (Konica Minolta, Xerox, 
Ricoh, Sharp, …)

• podpora nejnovějších operačních systémů a aplikací

• Windows Server 2008 R2, Linux, …

• SAP, …

• Pro speciální požadavky jsme schopni vytvořit řešení dle požadavků 
zákazníka



SafeQ reference

Více než 6.000 spokojených zákazníků



Děkuji za pozornost!
OTÁZKY?


