BEHEER EN BEVEILIG UW
DOCUMENTENSTROOM
MET MyQ.
HOUD GRIP OP GEVOELIGE INFORMATIE EN VERLAAG UW PRINTKOSTEN.
Met MyQ, een server-gebaseerde applicatie, beschermt u uw
vertrouwelijke gegevens en houdt u controle over uw
printkosten. Bovendien verlaagt u de totale document outputkosten.Dankzij de Print & FollowTM-functionaliteit in MyQ, worden
alle opdrachten op de server vastgehouden en kunnen ze op de
machine van uw keuze veilig worden afgedrukt.

MyQ biedt u totale controle over uw output en gedetailleerde rapportages over gebruik, volume en kosten.
Gebruikers hebben toegang tot hun account via een
webbrowser en houden zo overzicht en controle over
hun afdruktaken. Met MyQ worden scan- en faxprocessen vereenvoudigd. Het biedt de gebruiker automatisch
een reeks gepersonaliseerde mogelijkheden gebaseerd
op de meest gebruikte instellingen.

MyQ

SERVER

ZAKELIJKE VRAAGSTUKKEN
	Diefstal van vertrouwelijke gegevens kan mijn organisatie
schaden – Hoe kan ik ervoor zorgen dat onbevoegden geen
toegang kunnen krijgen tot mijn gegevens?
De juiste scaninstellingen invoeren is tijdrovend en foutgevoelig – Hoe kunnen deze processen worden vereenvoudigd?
Het is lastig om alle printgerelateerde kosten inzichtelijk
te krijgen – Hoe krijgen we dit inzichtelijk zodat we controle
krijgen over onze output en kosten kunnen besparen?

PREPAID AFDRUKKEN MET MyQ

UW VOORDELEN MET MyQ
	Authenticatie: Printen, kopiëren en scannen begint pas nadat
de gebruiker is ingelogd op de machine. Authenticatie kan
plaatsvinden door middel van verschillende methoden die
aansluiten op uw veiligheidseisen.
	Met Secure & Easy Scan kunt u met een klik handelingen
verrichten die eenvoudig te beheren en te gebruiken zijn.
	Accounting: Gebruikers kunnen hun printvolumes bijhouden,
managers krijgen inzicht, kunnen de afdrukkosten beheren
en bovendien besparingen realiseren. Wanneer inzichtelijk is
hoeveel afdrukken er gemaakt worden en wat de bijbehorende
kosten zijn draagt dit actief bij aan de vermindering van het
aantal afgedrukte pagina‘s.

MyQ biedt u de mogelijkheid om een bevoegd persoon
prepaid vouchers te laten printen. Deze kunnen worden gebruikt
voor het maken van afdrukken op machines in publieke omgevingen zoals bijvoorbeeld scholen of bibliotheken.
Gebruikers kunnen deze prepaid vouchers aanschaffen en met dit tegoed printen, kopiëren of scannen op de aanwezige machines.

KENMERKEN EN SPECIFICATIES
Door de overzichtelijke en intuïtieve interface vereenvoudigt
MyQ alle processen die op de multifunctional worden uitgevoerd. Doordat de gebruiker inlogt voordat hij gebruik maakt
van de machine kan MyQ de meest gebruikte instellingen op
het gebied van printen, scannen of faxen aanbieden.
Dit zal de tijd die nodig is voor de verwerking van uw documenten aanzienlijk verminderen.
Daarnaast biedt MyQ uw organisatie de mogelijkheid om ongebruikelijk printgedrag of printvolume te detecteren en hierop
beleid te voeren.

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.

Persoonlijke kenmerken – MyQ onthoudt uw
meest gebruikte instellingen en biedt deze aan
zodra u inlogt.

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.

Scannen naar – Met een druk op de knop verandert u de bestemming van uw gescande
document. Zo kunt u eenvoudig kiezen tussen
bijvoorbeeld uw folder, faxserver of e-mailadres.

Rapporten – MyQ houdt gedetailleerde printkostenstatistieken per gebruiker, afdeling of
project bij.

Mobiel Printen – het printen vanaf uw mobiele
apparaat is zeer eenvoudig. Stuur een mail naar
de MyQ-server. U ontvangt per mail een code
waarmee u op iedere machine uw opdracht kunt
afdrukken.

MyQ WEB INTERFACE
De MyQ-webinterface is een eenvoudige manier om op
ieder niveau uw output te beheren:
Toegang tot documenten via een webbrowser en
persoonlijke MyQ-inlogcode
Geen lokale installatie van software noodzakelijk
Gebruikers beheren hun eigen printopdrachten.

VOOR MEER INFORMATIE OVER MyQ
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SYSTEEMVEREISTEN:
	Server HW: 2GHz, 1GB RAM
	Server OS: Windows Server 2003/2008/2008R2
ondersteuning van 32bit en 64bit OS
	Gebruikers OS: Windows/Linux/MAC OS/ERP/
SAP/LPR

