
 CHMUROWE                                       
ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA                    

ŚRODOWISKIEM DRUKU

  

Monitorowanie i zarządzanie środowiskiem floty urządzeń wielo-
funkcyjnych i drukarek może być czasochłonnym i kosztowym 
procesem. Wszelkie opóźnienia w identyfikacji problemów i potrzeb 
konserwacji mogą prowadzić do niekontrolowanego przestoju w 
procesie produkcji i przetwarzania dokumentów oraz powstania 
dodatkowych nieplanowanych kosztów.  

KYOCERA FLEET SERVICES: ZDALNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Zdalne monitorowanie wszystkich urządzeń, rozwiązywanie problemów, aktualizacja oprogramowania i konfiguracja ustawień oraz otrzymywa-
nie bezpośrednich powiadomień z urządzeń. To tylko niektóre funkcje dostępne w Kyocera Fleet Services.

KYOCERA
FLEET SERVICES
ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ

Kyocera Fleet Services to wszechstronne rozwiązanie sieciowe, 
przeznaczone do zdalnego zarządzania flotą urządzeń wielofunkcy-
jnych i drukarek, oparte na rozwiązaniu chmurowym. Kyocera Fleet 
Services umożliwia zdalne zarządzanie flotą, monitorowanie stanu 
urządzeń i obsługę powiadomień. Pozwala na łatwe identyfikowanie 
problemów i ich szybkie usuwanie.

WYMAGANIA 

Nasza organizacja ma ograniczone zasoby do identyfikowania 
problemów środowiska druku, przez co ponosimy duże koszty. W 
jaki sposób możemy szybciej i taniej rozwiązywać problemy? 

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wymaga kilku wizyt inżyniera 
serwisu, co jest powodem powstawania dodatkowych kosztów. W 
jaki sposób możemy je obniżyć?

Moja flota urządzeń składa się z produktów pochodzących od 
różnych producentów drukarek. Czy istnieje jedno rozwiązanie, 
które pozwoli na zarządzanie tak zróżnicowaną flotą maszyn?

KORZYŚCI Z KYOCERA FLEET SERVICES 

Szybsze reagowanie: stały podgląd stanu wszystkich urządzeń 
wielofunkcyjnych i drukarek. Zaawansowany system powiadomień 
w celu szybkiej identyfikacji problemu.

Obniżenie kosztów: zdalny dostęp do szczegółowej historii stanu 
urządzenia pozwala na identyfikację problemu jeszcze przez 
wizytą inżyniera serwisu. Poszczególne prace mogą być z góry 
zaplanowane. 

Zarządzanie wszystkimi urządzeniami poprzez jedną aplikację: 
Rozwiązanie chmurowe do obsługi urządzeń różnych produ-
centów*.

REDUKUJ KOSZTY, ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ 

* Zaawansowane funkcje mogą być dostępne tylko dla urządzeń Kyocera.

KYOCERA Fleet Services

Device settings, Reports, Dashboard

Panel screenshot, Log files, Alerts

Firmware Device setting



System powiadomień* – system powiadomień o 
statusie urządzeń wysyłany poprzez e-mail lub 
dostępny jako informacja zawarta na stronie 
webowej aplikacji.

Panel systemu* – szybki podgląd statusu urządzeń, 
prosta identyfikacja problemów i zdalna możliwość 
ich rozwiązania. Wszystkie istotne dane prezen-
towane są w jednym oknie.  

Raportowanie* – użyj szczegółowych danych 
zawartych w raportach do monitorowania stanu 
urządzeń i planowania przyszłych czynności serwis-
owych. 

Aktualizacja firmware – aktualizacja pakietów 
firmware bezpośrednio z poziomu aplikacji w 
chmurze.

Zarządzanie aplikacjami HyPAS – zarządzaj zdalnie 
zakupionymi aplikacjami HyPAS zainstalowanymi na 
urządzeniu wielofunkcyjnym KYOCERA.  

Zrzut ekranu  – użyj komputera do wyświetlania w 
czasie rzeczywistym panelu urządzenia wielofunkcyj-
nego w celu usunięcia problemu lub wsparcia 
użytkownika. 

Powiadomienia na panelu – możliwość przesyłania 
bezpośrednio na panel urządzenia komunikatów 
serwisowych w celu poinformowania użytkownika o 
bieżącej sytuacji.

Podgląd statusu urządzeń – dostęp do statusu 
urządzeń  wraz ze szczegółową informacją o zdarzeni-
ach na osi czasu. Wyświetlanie raportów urządzenia 
w formie danych statystycznych.  

Ustawienia trybu konserwacji – zdalna konfiguracja 
ustawień konserwacji urządzeń. 

Konfiguracja urządzeń – możliwość zdalnej konfigu-
racji urządzenia lub grupy tych samych urządzeń. 

LOG

* Dostępne również dla urządzeń innych marek.

FUNKCJE I SPECYFIKACJA 

Kyocera Fleet Services to połączenie dwóch 
istotnych funkcji: możliwości pełnego monitor-
owania środowiska druku oraz zdalnej konfigu-
racji urządzeń, dzięki którym problemy mogą 
być usuwane bez kosztowych wizyt obsługi 
technicznej. 
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