TISKOVÁ ŘEŠENÍ | IT PRODUKT 2014
Použití produktu: Ecosys M3540idn je multifunkční tiskové zařízení pro náročné pracovní skupiny hledající kompaktní a jednoduše
ovladatelné řešení. V kombinaci s integrovanou aplikací Teaching Assistant se stává nezbytným pomocníkem pro všechny vzdělávací instituce. Aplikace dokáže snadno a rychle vytvořit, opravit a vyhodnotit testy. Tím nejen šetří čas, který mohou učitelé efektivněji věnovat přípravě na vyučování, ale také zajistí bezchybné a objektivní ohodnocení žáků. Nemluvě o reportech a statistikách, např. kompletní
vyhodnocení úspěšnosti žáků, seznam nejlehčích a nejsložitějších otázek apod.

Multifunkční pomocník
nejen pro školy
Ecosys M3540idn +
Teaching Assistant
Kategorie: Tisková řešení
Kyocera
www.kyoceradocumentsolutions.eu
Přihlašovatel: Janus
www.kyocera.cz
vý hradní distributor pro Českou
republiku a Slovensko

Popis produktu: Multifunkce vyniká zejména velkým barevným displejem a vysokou rychlostí tisku, kopírování a barevného skenování.
Patentovaná technologie Ecosys zajišťuje nízké provozní náklady a platforma HyPAS rozšiřuje využití stroje, například o Teaching Assistant. Ten je určen pro všechny, kteří potřebují pracovat rychle a bezchybně s testy či průzkumy spokojenosti. Jejich výroba spočívá
pouze v zadání počtu otázek, možných odpovědí a počtu žáků. Vytištěné a žáky vyplněné testy se následně vloží zpět do stroje spolu
s odpovědním klíčem a aplikace je sama ihned vyhodnotí.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Rychlá a úsporná multifunkce rozšířená i o pomocníka nejen pro školy
■ Úspora času učitelů – snadná výroba testů
a okamžité vyhodnocení
■ Možnost využití také pro průzkum spokojenosti
posluchačů či zaměstnanců
■ Vždy přesné výsledky, přehledné reporty,
rychlé statistiky
■ Minimalizace chyb způsobených lidským faktorem
■ Komfortní ovládání díky velkému 7" barevnému
dotykovému displeji
Cena (bez DPH): 38 090 Kč
Záruka: 24 měsíců nebo po celou dobu servisní
materiálové smlouvy

Použití produktu: MyQ nabízí jednoduchý nástroj, s jehož pomocí šetří v tiskových úlohách nejen firmy všech velikostí, ale také školy
nebo státní instituce. Úspory dosahují u velkých organizací až několik desítek milionů korun ročně, ale nezanedbatelné jsou i u menších
společností. Tiskové řešení MyQ spojuje správu tiskových zařízení s jejich servisem, optimalizací zásob, možností nastavení různých
oprávnění pro jednotlivé uživatele nebo jejich skupiny a přehlednými statistikami. Jeho instalace není složitá a systém je naprosto univerzální – je certifikován na provoz více než 1 700 modelů tiskových zařízení od 26 výrobců.

Řízení a automatizace
tiskových služeb
MyQ 5.1 Popcorn
Kategorie: Tisková řešení
MyQ
www.myq.cz
Přihlašovatel: MyQ
www.myq.cz
výrobce produktu

Popis produktu: MyQ Popcorn je novou řadou populárního tiskového řešení MyQ Eleven, které díky novým možnostem personalizace
přináší další rozměr úspor nejpočetnější skupině uživatelů. Přehlednější Embedded terminál umožňuje sestavit každému uživateli či oddělení vlastní menu s nejčastějšími funkcemi a přednastavenými akcemi. Společně se skenovacími formuláři tak lze jedním kliknutím
naskenovat dokument v požadované kvalitě a předat jej návazným systémům pro elektronické zpracování, oběh a archivaci dokumentů.
Administrátory potěší snadnější nastavení práv a tiskových politik a nové možnosti zabezpečení, zejména možnost dvoustupňového
ověřování.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Vysoká míra zabezpečení dokumentů v organizaci
■ Značná možnost personalizace tiskových profilů
a oprávnění
■ Podpora více než 1 700 zařízení od 26 výrobců
■ Bezplatná certifikace nových modelů
■ Integrace tiskového a servisního modulu
■ Jednoduchá instalace a automatický upgrade
■ Mobilita tisku mezi jednotlivými zařízeními
■ Možnost vyzkoušet a používat bezplatnou verzi
■ Nový dobíjecí terminál pro školy a městské úřady
Cena (bez DPH): zdarma (verze MyQ Free), od 1 125 Kč
(verze MyQ Business), od 2 250 Kč (verze MyQ BusinessPro)
Záruka: po celou dobu platné podpory,
podpora na 1. rok je v ceně licence
CO M P U T E RWO R L D.c z

CW17-20-25.indd 25

25
17.10.14 15:55

