Odkryj dedykowane aplikacje na
Twoje urządzenie drukujące
DLA BIZNESU

KOMERCYJNE

DARMOWE

Aplikacje HyPAS dedykowane na urządzenia
drukujące marki KYOCERA potrafią usprawnić procesy związane z zarządzaniem dokumentem. Są również doskonałymi narzędziami rozrywkowymi czy edukacyjnymi.

BRANŻA MEDYCZNA

BRANŻA EVENTOWA

Arcus oferuje szeroką gamę aplikacji,
które pozwolą wykorzystać potencjał
urządzeń wielofunkcyjnych. Interfejsy
systemów są łatwo dostępne z poziomu
panelu dotykowego.

APLIKACJE HyPAS
Gra 12

Ankieter

Dwanaście zasad
skutecznego
zarządzania

Kreator quizów
i ankiet na
wyciągnięcie ręki

Gra przybliża zasady systemu zarządzania
stworzonego przez założyciela firmy Kyocera,
japońskiego filozofa dr. Kazuo Inamori.
Jej zasady są bardzo proste. Gracz ma za zadanie zapamiętać treść jednej z dwunastu zasad i złożyć ją z powrotem w jak najkrótszym
czasie.
Gra ma trzy poziomy trudności, a efekty można sprawdzić w rankingu. Dostępne są dwie
wersje językowe: polska i angielska.

Aplikacja umożliwia zweryfikowanie wiedzy
uczestników konferencji i szkoleń w celu wskazania osoby z największą liczbą poprawnych
odpowiedzi. Lista pytań i odpowiedzi importowana jest z użyciem zewnętrznej pamięci USB.
Każdy uczestnik odpowiada na wcześniej przygotowaną listę pytań. Po skończeniu wynik
może zostać wydrukowany na skastomizowanym szablonie. Wszystkie wyniki zapisywane
są w postaci rankingu.
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Kalkulator
Walut

Bezpieczne
i łatwo dostępne
dokumenty

Łatwo i szybko
przeliczaj waluty

Aplikacja umożliwia bezpieczne drukowanie
dokumentów w popularnych formatach z udostępnionego zasobu sieciowego. Dzięki niej
można wydrukować ogólnie dostępne dokumenty np. formularze ofert czy wnioski urlopowe bezpośrednio na urządzeniu.
Przyjazna wyszukiwarka poprawi szybkość
i komfort użytkowania. Bezpieczeństwo dokumentów zapewnia wydruk poprzez protokół
IPPS.

Kalkulator Walut Arcus pozwala w prosty i intuicyjny sposób przeliczać wartość walut z całego świata. Program dostarcza dane o wymianie w obu kierunkach i udostępnia je na
ekranie urządzenia drukującego.
Aplikacja zapewnia zawsze aktualne średnie
kursy, które są pobierane ze strony NBP. Dzięki
temu kursy walut są łatwo dostępne, a z programu można skorzystać przy okazji wydruku
dokumentów.
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APLIKACJE HyPAS
Arcus MED
Efektywnie
zarządzaj
dokumentacją
medyczną
Aplikacja pozwala na łatwe i szybkie zarządzanie dokumentacją medyczną z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego, za pomocą panelu
dotykowego. Arcus MED stworzono we współpracy z firmą RigtSoft oraz Kamsoft, producentem oprogramowania klasy HIS „ESKULAP”
oraz KS-Somed. Aplikacja usprawnia i przyspiesza proces tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).
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Fakturomat
Automatyczne
rozpoznawanie
danych z faktur

Fakturomat zastępuje ręczne przepisywanie
danych z faktur papierowych oraz ich postaci
elektronicznych. System sczytuje, interpretuje,
sprawdza i przesyła dane do programu księgowego. Aplikacja rozpoznaje dane z obrazów
faktur na podstawie reguł i szablonów. Fakturomat umożliwia automatyczne sprawdzanie
oraz ręczną edycję rozpoznanych danych, kontrolę duplikatów oraz weryfikację w odniesieniu do danych referencyjnych.
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Centrum
Kontaktu
Niezastąpione
wsparcie
w użytkowaniu
Centrum Kontaktu zapewnia bezpośredni
kontakt z dostawcą usług lub sprzętu z poziomu panelu urządzenia wielofunkcyjnego.
Umożliwia sprawdzenie poziomu materiałów
eksploatacyjnych oraz ich zamówienie. Aplikacja pozwala na zgłoszenie usterki do zespołu serwisowego wraz z możliwością wysłania
strony testowej lub przykładu kopii. Niezwykle
przydatna jest również automatyczna wysyłka
comiesięcznych raportów o stanach liczników
urządzenia.
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To miejsce na
Twoją aplikację.
Masz pomysł?
Napisz do nas!
Rozwiązania dostępne na rynku nie spełniają
Twoich wymagań? Zespół specjalistów Arcus
stworzy dla Ciebie dedykowaną aplikację do
zastosowań
biznesowych.
Spersonalizowane
rozwiązanie pozwoli efektywnie wesprzeć Twój
biznes, zapewniając przy tym oczekiwane korzyści.
Od ponad trzydziestu lat wspieramy efektywność
naszych klientów. Dołącz do grona najlepszych!
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