ŘEŠENÍ TISKU A KOPÍROVÁNÍ
V ČEM SPOČÍVÁ SYSTÉM TISKU A KOPÍROVÁNÍ?
Učitelé, provozní zaměstnanci i žáci denně pracují s materiály, které je třeba tisknout a kopírovat. Škola může využít
uceleného systému tisku a kopírování pro všechny kategorie uživatelů společně s přehledným reportováním, což
vede ke snížení nákladů.

CO MUSÍ SPLŇOVAT IDEÁLNÍ
ŘEŠENÍ TISKU?

A CO SYSTÉM ISIC PORT?

UCELENÉ
ŘEŠENÍ

V rámci systému ISIC Port můžete využít kancelářské laserové tiskárny stejně tak
jako velké multifunkční stroje určené do společných prostor, a to vše s využitím
softwarového řešení MyQ, které slouží k reportingu, vedení uživatelských účtů
a k mnoha dalším účelům.



ŠIROKÉ MOŽNOSTI
TISKU

Řešení MyQ umožňuje tisk jak z počítačů umístěných ve školní počítačové síti, tak
i odkudkoli pomocí zaslání tiskové úlohy na určený e-mail. Po příchodu do školy je
možné tuto tiskovou úlohu po identifikaci spustit.



VEDENÍ
UŽIVATELSKÝCH
ÚČTŮ

Každý uživatel systému má ve svém profilu nastavena příslušná oprávnění a ceník.
Tento ceník může být pro různé skupiny uživatelů nastaven odlišně podle potřeb
školy. Finanční prostředky na konto uživatele může přičítat pověřený pracovník
a lze také využít vouchery.



ZVLÁDÁ
VELKÉ OBJEMY

Tiskové stroje společnosti Kyocera jsou navrženy pro maximální možnou trvanlivost a velké objemy tisku. Samotný stroj má životnost téměř 2 miliony vytištěných
stránek. V rámci platby za vytištěnou stránku je pro školu zajištěn veškerý servis
a výměna náhradních dílů.



REPORTING

Díky jasnému systému reportingu bude mít pověřená osoba přehled o stavech kont
uživatelů, o stavu tiskových strojů a zásob. Je možné vytvořit reporty podle potřeb školy, jako jsou například statistiky měsíčních výtisků a tisku daných skupin
uživatelů.



CENOVÉ
PODMÍNKY

Školám zajišťujeme možnost koupě celého tiskového stroje s následnou platbou
za každý výtisk. Je zaručen rychlý servis, náhradní díly a tonery. Druhou možností je
dlouhodobý pronájem, kdy škola hradí měsíční částky, které se odvíjejí od doby pronájmu a počtu vytištěných stránek. Poslední možností je koupě samotného stroje
bez dalších navázaných služeb a servisu.
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