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BEZPIECZEŃSTWO

Wyobraź sobie sytuację, w której pilnie potrzebujesz wydrukować 
dokument, natomiast urządzenie, które otrzymało polecenie 
wydruku jest w trakcie wykonywania innego, długiego zadania.
W takiej sytuacji masz dwie możliwości, albo wysyłasz wydruk do 
innego urządzenia, wiedząc że dokument zostanie wydrukowany 
również na pierwszym, gdzie pozostanie do wglądu przez osoby 
niepowołane. Druga możliwość to cierpliwie czekasz aż urządzenie 

będzie gotowe wydrukować Twoje zadanie. Dzięki naszej aplikacji 
Print&Follow SE takie sytuacje mogą zostać z łatwością 
wyeliminowane. Print&Follow SE przechowuje wszystkie zadania 
wydruku na centralnym serwerze urządzenia MFP, do którego 
wszystkie inne urządzenia mają dostęp. Możesz zalogować się do 
dowolnego urządzenia w Twoim biurze, unikając w ten sposób 
kolejek i zwiększając bezpieczeństwo danych. 

WYZWANIA 

  Aby zapewnić poufność dokumentów i unikać pozostawiania 
dokumentów na urządzeniu ogólnodostępnym, używamy drogich 
w eksploatacji drukarek nabiurkowych -  Czy istnieje bardziej 
ekonomiczne rozwiązanie? 

  Gdy drukarka jest zajęta, użytkownicy wysyłają zadanie wydruku 
na inne urządzenie, co oznacza, że dokument zostanie wydruko-
wany dwukrotnie - Czy można przeciwdziałać takiemu działaniu? 

  Nie posiadamy działu IT do kompleksowego zarządzania 
przepływem dokumentów – Czy istnieje rozwiązanie dedykowa-
ne dla małych firm? 

HYPAS™ – DOSTOSUJ SWOJE URZĄDZENIE DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ BIZNESU

HyPAS™ to platforma do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych na urządzenia wielofunkcyjne, które zwiększają funkcjonalność 
urządzenia zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Aplikacje mogą łączyć się z zewnętrznymi aplikacjami serwerowymi, integrując urządzenie z 
istniejącym w firmie obiegiem dokumentów. Dzięki platformie HyPAS ™, KYOCERA spełnia indywidualne wymagania i zapewnia odpowiednie 
rozwiązania dla Twojej firmy. 

KORZYŚCI DZIĘKI PRINT&FOLLOW SE 

 Bezpieczeństwo: Wspólne urządzenie MFP wyposażone w 
aplikację Print&Follow SE zapewnia ten sam poziom poufności jak 
osobista drukarka, będąc jednocześnie bardziej ekonomiczne.

 Elastyczność: Dzięki temu, że wszystkie urządzenia MFP mają 
dostęp do serwera, użytkownicy mogą zalogować się do dowolnego 
dostępnego urządzenia i wydrukować swoje dokumenty.

  Brak serwera: Aplikacja nie wymaga dodatkowego serwera i nie 
musi być obsługiwana przez dział IT. 



FUNKCJE & SPECYFIKACJA 

Aplikacja Print&Follow SE może zostać zainstalowana na urządzeniach wielofunkcyjnych KYOCERA i nie wymaga dodatkowego serwera. Jedy-
ne czego potrzebujesz, to zainstalować sterownik KX na komputerach wszystkich użytkowników i jendo urządzenie wielofunkcyjne A3 do 
zainstalowania aplikacji. To urządzenie staje się urządzeniem zarządzającym, a jego serwer to miejsce przechowywania różnych zadań wydru-
ku. Po zainstalowaniu aplikacji użytkownicy mogą logować się na dowolnym urządzeniu wpisując hasło, kod PIN lub zbliżając kartę autenty-
kacji. Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do osobistej listy zadań i ma możliwość wyboru, które dokumenty chciałby wydrukować. 
Możliwe jest oczywiście, skasowanie wszystkich zadań wydruku z listy bez ich drukowania. Funkcja Print & Follow SE jest łatwa do skonfigu-
rowania, a usługa znacznie zwiększy bezpieczeństwo dokumentów i wydajność urządzeń oraz zmniejszy zużycie papieru i tonerów na powie-
lone wydruki. Ponadto KYOCERA oferuje możliwość przetestowania aplikacji za darmo, aby sprawdzić, czy system odpowiada Twoim potrze-
bom.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA BEZPIECZEŃSTWO 
DANYCH

Aby mieć pewność, że Twoje dane są dobrze chronione przed 
atakami, możesz zainstalować nasz opcjonalny Data Security 
Kit na swoim urządzeniu. Skutecznie szyfruje wszystkie dane 
przechowywane na dysku twardym, a także usuwa i 
zastępuje dane po wydrukowaniu lub usunięciu z listy zadań.

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA 

  Sterownik KX 5,3 lub nowszy jest potrzebny na 
komputerach użytkowników.  

  Urządzenia z HyPAS i obsługujące HyPAS.

Znajdź pełną listę kompatybilnych urządzeń
na stronie: www.kyoceradocumentsolutions.eu 

Bez dodatkowego serwera – serwer menedżera MFP 
służy do przechowywania wszystkich zadań 
drukowania.

Łatwe logowanie – za pomocą kodu PIN, hasła lub 
opcjonalnie czytnika kart autentykacji. 

Bezpieczeństwo – szyfrowanie i uwierzytelnianie 
danych zapewnia dostęp do dokumentów i 
drukowanie tylko przez upoważnione osoby.  

Szybki i łatwy – intuicyjna instalacja i interfejs 
gwarantują bezproblemową obsługę aplikacji przez 
każdego użytkownika. 

Lista zadań – zwiększa elastyczność drukowania. 
Zadania pozostają na liście, dopóki nie zostaną 
wydrukowane lub usunięte. 

Małe firmy – ta aplikacja jest szczególnie polecana 
dla firm z maksymalnie 5 urządzeniami.  

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ROZWIĄZANIA PRINT&FOLLOW SE ZNAJDZIEJSZ NA:
www.kyoceradocumentsolutions.eu 

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. 
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