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Aplikacja Payroll Manager dopasowana do określonych procesów zachodzących w kon-
kretnej organizacji umożliwia centralną dystrybucję i zarządzanie dokumentami płaco-
wymi przez dział księgowości. Dzięki temu pracownicy mogą sami i w dowolnym mo-
mencie wydrukować swój dokument, uwierzytelniając się dwuetapowo na urządzeniu 
wielofunkcyjnym np. kartą zbliżeniową i pinem. 

Łatwy i szybki dostęp do 
dokumentów płacowych

Efektywna dystrybucja dokumentów płacowych 
w  organizacjach o dużej liczbie pracowników 
oraz w rozproszonych lokalizacjach, takich jak 
przedsiębiorstwa produkcyjne, wymaga central-
nego systemu zarządzania. 

KOMERCYJNE   > NARROW APPS



Wyzwania biznesowe 

pracownicy muszą otrzymać dokumenty płacowe do 
rąk własnych, jednak nie jest możliwa forma i dys-
trybucja elektroniczna ze względu na specyfikę 
organizacji (brak dostępu do komputera oraz brak 
służbowego maila)

pracownik lub grupa pracowników zajmuje się dru-
kowaniem i dystrybucją dokumentów płacowych (cy-
klicznie raz na miesiąc oraz na żądanie), co pochła-
nia wiele czasu i zasobów

brak procedur i technologii zapewniających bezpie-
czeństwo dokumentów płacowych, niebezpiezpie-
czeństwo błędu w przypadku niezautomatyzowanej 
dystrybucji

wysokie koszty wydruku dokumentów i eksploatacji 
urządzeń, wykorzystanie mało wydajnych techno-
logii druku (drukarka atramentowa lub igłowa) oraz 
wysokie koszty transportu w przypadku dystrybucji 
dokumentów do wielu lokalizacji

Zalety rozwiązania

po udanym dwuetapowym uwierzytelnieniu się na 
urządzeniu wielofunkcyjnym KYOCERA użytkownik 
zyskuje dostęp do własnych dokumentów płacowych 
i może je wydrukować

centralne zarządzanie dokumentami płacowymi 
przez jednego pracownika księgowości, automatyzacja 
i unowocześnienie dystrybucji 

uwierzytelnianie dwuetapowe np. kartą zbliżeniową 
i pinem, minimalizacja ryzyka zaginięcia dokumentu 
płacowego w procesie dystrybucji

oszczędność kosztów eksploatacji z uwagi na  użycie 
nowoczesnych urządzeń wielofunkcyjnych, obniżenie 
kosztów druku dzięki wydajnej technologii laserowej
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Dedykowana wtyczka do źródłowych danych  
płacowych pozwala na ich automatyczny bądź 
ręczny import do aplikacji Payroll Manager. 

Dzięki temu pracownik księgowości w peł-
ni kontroluje dokumenty płacowe, które będą 
prezentowane pracownikom na ekranach urzą-
dzeń wielofunkcyjnych Kyocera. Wykorzysta-
liśmy najnowsze technologie, aby zapewnić 
funkcjonalność, wydajność i bezpieczeństwo. 
Rozwiązanie zostało przygotowane na urzą-
dzenia Kyocera z platformą HyPAS.

JAK TO DZIAŁA?

ZDECENTRALIZOWANY OBIEG 
DOKUMENTÓW PŁACOWYCH

SCENTRALIZOWANY OBIEG 
DOKUMENTÓW PŁACOWYCH

Poprzez dwuetapowe uwierzytelnianie np. 
kartą zbliżeniową i pinem pracownik zyskuje 
dostęp do własnych dokumentów płacowych 
bezpośrednio na urządzeniu wielofunkcyjnym 
KYOCERA. Prosty interfejs umożliwia natych-
miastowy wydruk dokumentu w dowolnym 
czasie. 

Całość komunikacji pomiędzy komponentami 
rozwiązania niezbędna do realizacji procesu 
jest szyfrowana w oparciu o certyfikaty. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

UWIERZYTELNIANIE 
KARTĄ I PINEM

UWIERZYTELNIANIE 
DWUETAPOWE


