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KYOeasyprint zwiększy wydajność Twojego biura oraz w łatwy i 
prosty sposób zapewni ciągłość pracy. Dzięki rozwiązaniu KYOeasyp-
rint, możesz być pewien poprawnego wykonania każdego zadania, 
dzięki czemu w krótkim czasie zapomnisz o swoich negatywnych 
doświadczeniach związanych z procesem drukowania. 

 

WYKONAJ SWOJE ZADANIE JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Zaprojektowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach 
rozwiązanie KYOeasyprint nie wymaga żadnego dodatkowego 
przeszkolenia z obsługi. Oszczędzamy Twój cenny czas, zwiększamy 
produktywność, pozwalając Twojemu zespołowi skupić się na 
biznesie. 

WYZWANIA

  Proces drukowania jest często skomplikowany i czasochłonny.   
 Jak uchronić się przed możliwymi błędami i pomyłkami?

  Różne zadania wymagają zróżnicowanych opcji obsługi papieru  
 tj. rodzaj papieru, znaki wodne, szablon formularzy. Jak uprościć  
 proces wykonania zadania? 

 Ciągłość i dokładność w procesie drukowania jest kluczowa. Jak  
 zagwarantować poprawność dokumentów wysyłanych do   
 klientów i pracowników?    

TWOJE KORZYŚCI DZIĘKI KYOEASYPRINT

 Zwiększona wydajność: teraz pracownicy mogą wysłać swoje  
 dokumenty na każde urządzenie, w każdej lokalizacji, szybko,  
 precyzyjnie i co więcej, w tym samym czasie.

 Prosta obsługa: drukowanie za pomocą jednego kliknięcia   
 upraszcza zadanie i zmniejsza ilość błędów.

  Ciągłość drukowania: ustaw preferencje drukowania i bądź   
 pewien poprawności wykonania zadania.

JEDYNY SPOSÓB ABY ZAUTOMATYZOWAĆ PROCES DRUKOWANIA

KYOeasyprint przyśpiesza i upraszcza obieg dokumentów w Twojej firmie. Nawet najbardziej skomplikowane zadania o zróżnicowanych 
opcjach wydruku mogą być wykonane jednym kliknięciem.
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Automatyzacja procesu drukowania – ustaw 
najczęściej używane opcje drukowania jako preferow-
ane i wykonuj skomplikowane wydruki jednym 
kliknięciem.

Mnogość opcji drukowania – wydrukuj jedno 
zadanie na wielu urządzeniach - co więcej możesz 
wybrać różne podajniki i opcje papieru.

Kopiuj wydruki – automatycznie kopiuj wydruki na 
tym samym urządzeniu, z różnych podajników lub na 
innym urządzeniu, lub też zapisz kopię elektroniczną. 

Dostosuj szablony i formularze – dodaj szablony, 
logo, formularze stworzone za pomocą edytora            
i automatycznie zaimplementuj je do swojego 
dokumentu.

Funkcja znaku wodnego – w łatwy i szybki sposób 
spersonalizuj swój wydruk lub skopiuj dokumenty       
z indywidualnym znakiem wodnym.

Łatwa dystrybucja – automatycznie wyślij dokumenty 
do elektronicznego archiwum i faksu.

WYMAGANIA SYSTEMOWE  

 Windows Vista
 Windows Server 2008/Server 2008 R2
 Windows Server 2012
 Windows 7/8/8.1

Współpracuje z każdą drukarką i MFP.

WYPRÓBUJ KYOEASYPRINT ZA DARMO!

 Intuicyjne i łatwe w obsłudze
 Wszechstronne
 Idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wypróbuj za darmo i dokonaj zakupu tylko wtedy, kiedy 
dostrzeżesz korzyści dla swojej organizacji.*

* wydruki ze znakiem wodnym 

FUNKCJE I SPECYFIKACJA

KYOeasyprint to wszechstronne narzędzie stworzone do automatyzacji i wydajnego zarządzania obiegiem dokumentów. KYOeasyprint to 
proste w obsłudze oprogramowanie przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, które upraszcza proces drukowania. Wystarczy 
jednorazowe ustawienie preferencji drukowania, aby cieszyć się dowolną liczbą dokumentów wydrukowanych w preferowany sposób na 
wybranym urządzeniu. Dzięki KYOeasyprint nie musisz stale wykonywać tych samych, powtarzalnych kroków, co zagwarantuje Ci oszczędność 
czasu i zwiększy produktywność Twojego biura.  

FORMS

W

WIĘCEJ INFROMACJI NA TEMAT ROZWIĄZANIA KYOEASYPRINT ZNAJDZIESZ NA:
www.kyoceradocumentsolutions.pl

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte 
w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiekolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i 
zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.    

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE 

Arcus S.A.     
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: +48 22 536 09 00   
faks: +48 22 831 70 43  
e-mail: biuro@arcus.pl 


