
        Arcus COMFORT
Wygodne zarządzanie dokumentem

Arcus COMFORT pozwala na szybki wy-
druk z dowolnego urządzenia mobilnego, 
bez konieczności instalowania dodatko-
wego oprogramowania. Rozwiązanie to 
jest niezależne od systemu operacyjne-
go urządzenia. 

Arcus COMFORT jest nowoczesnym rozwią-
zaniem wykorzystującym trwały i oszczęd-
ny sprzęt KYOCERA oraz oprogramowa-
nie wspierające. Dzięki odpowiedniemu 
zestawieniu obu tych składowych, stworzy-
liśmy przyjazny użytkownikowi i gwarantu-
jący wysoki komfort pracy system do zarzą-
dzania dokumentami.

Nie musisz już martwić się dostępnością 
urządzeń dla użytkowników. Dzięki Arcus 
COMFORT w przypadku awarii urządzenia, 
braku tonera lub dużej kolejki oczekujących, 
użytkownik odbierze swój wydruk z dowol-
nie wybranego urządzenia należącego do 
systemu. Wydruk podążający umożliwi lep-
sze i komfortowe zarządzanie przepływem 
dokumentów w Twojej organizacji. 

ARCUS jest dostawcą zintegrowanych sys-
temów zarządzania dokumentem i kore-
spondencją masową oraz inteligentnych 
rozwiązań teleinformatycznych. Oferuje jedne 
z najoszczędniejszych* drukarek i urządzeń 
wielofunkcyjnych na rynku, produkowane 
przez japoński koncern Kyocera Document 
Solutions. 

Zapewnij komfort pracy 
z dokumentami w swojej organizacji 

* wg klientów oraz wielu międzynarodowych laboratoriów testujących 



Czy chcesz zwiększyć komfort pracy z dokumentami? 
Czy chcesz skrócić czas związany z doborem parametrów 
skanowania dokumentów?

Wybierz Arcus Comfort i poznaj nową jakość 
w zarządzaniu obiegiem dokumentów!

      Wydruk podążający
Wysyłasz wydruk na urządzenie, a ono okazuje się być niesprawne? A może potrzebujesz 
pilnie wydrukować ważny dokument, gdy urządzenie jest zajęte? 
Wyślij swoją pracę na kolejkę „follow me” i wydrukuj ją na wybranym urządzeniu w firmie!

      Wydruk mobilny i bezsterownikowy
Czy zdarzyło Ci się, że wychodząc z firmy dostałeś e-mail 
z  dokumentem, który musiałeś pilnie wydrukować? 
Prześlij maila ze smartfona na dedykowany adres e-mail i odbierz wydruk 
na dowolnie wybranym przez Ciebie urządzeniu.

      Profile skanowania
Masz dość ustawiania za każdym razem szczegółowych parametrów skanowania 
dokumentu? Przygotuj profile skanowania – faktury kosztowe, wnioski urlopowe, 
lub inny dowolny typ dokumentu. Przy pomocy jednego przycisku wyślij dokument 
z predefiniowanymi atrybutami!

      Szybki skan
Potrzebujesz szybko zeskanować dokument? Podejdź do urządzenia, zautoryzuj się 
i jednym przyciskiem wyślij zeskanowany dokument na swój e-mail. 
Zanim podejdziesz do biurka, skan już będzie na Ciebie czekał!

       Personalizacja panelu użytkownika
Czy każdy użytkownik potrzebuje dostępu do zaawansowanych ustawień? 
Spersonalizuj panel użytkownika tak, żeby pozostały funkcje jedynie  dla niego niezbędne. 
Wszystkie potrzebne funkcje na ekranie głównym 
dostępne za pomocą jednego kliknięcia!

Funkcjonalności gwarantujące komfort pracy z dokumentami:

więcej na... arcus.pl 

Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
Infolinia:  22 53 60 800 
handlowy@arcus.pl


