S&T CZ – Váš partner
pro tiskové služby
l Řízená optimalizace tiskových
služeb.
l Ušetřete až 30% nákladů
na tisk.
l Mějte zařízení, která skutečně
využijete.
l Tiskněte odkudkoli
prostřednictvím cloudu.
l Řešení s vysokou kvalitou
tisku pro náročné.
l Pro zákazníky od malé
kanceláře po korporace.
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Doba je digitální (elektronická),
ale papír je papír…
Zlepšením efektivity procesů, snížením nákladů a optimalizací počtu zařízení, budete připraveni na budoucnost. Máte přehled o tisku ve firmě? Nestačil by
v některých případech pouze černobílý tisk? Není zbytečné
nakupovat zařízení do vlastnictví a blokovat tím finanční
prostředky, které můžete vložit do rozvoje firmy?
Je na čase podrobit vše, co souvisí s tiskovými službami
jednoduchému auditu, popsat danou situaci a navrhnout
změny, to vše uděláme v koordinaci a spolupráci s vámi,
s vašimi potřebami a požadavky.

zjistíme, která zařízení jsou nevhodně umístěna, a navrhneme jejich přesun
monitorujeme nově instalovaná zařízení a vyhodnocujeme
navrhujeme využívání všech funkcí a možností
zaškolíme vás

S&T spojilo síly s   řešením tradičních značek v tomto oboru, jako jsou Hewlett Packard, Xerox,
SHARP, Olivetti, Lexmark. Máme tedy k dispozici celý soubor produktů a nástrojů pro řešení problematiky ve vaší společnosti. Umíme jej správně využít a navrhnout pro vás to nejlepší řešení.
Zadání: máme zastaralé tiskárny a potřebujeme je vyměnit, ale nechceme vynakládat velké
prostředky. Častým problémem   je roztříštěnost, velké množství zařízení od různých výrobců,
zbytečně umístěná zařízení v každé samostatné kanceláři a naddimenzované parametry dle pravidla „co kdyby se to někdy hodilo“. To vše je velmi náročné na správu, proces objednávání spotřebního
materiálu  a ceny za opravy, tedy v celkovém výsledku neekonomické.
Řešení: řízení tiskových služeb je optimalizací poměru ceny a přínosu, což společnosti přináší
zjednodušení celého cyklu, jeho automatizaci a přenesení tisku do formy poskytování služby.
Výhody: zvýšení efektivity a zajištění unifikované služby, přehled a kontrola nad tiskovými náklady,  
vždy snížení nákladů, snadno spravovatelný jednotný systém, zajištění logistiky spotřebního materiálu a údržby zařízení. Možnost částečně měnit nároky na množství a kvalitu v průběhu smlouvy.

Jaké funkcionality jsou připraveny
Integrovaná kancelář
multifunkční zařízení, interaktivní panely, monitory s dotykovými obrazovkami a velkoformátové
LED displeje mohou společně fungovat ve velmi uživatelsky přístupné, propojené síti. Sdílené informace lze navíc uložit do cloudu, což zaměstnancům umožňuje bezmeznou spolupráci a časově
neomezený přístup ke všem potřebným informacím.
Řešení pro vysoké školy
je řešení, které vychází z  nejlepších produktů, softwaru a služeb.  Umožňuje organizovat veškeré
úlohy, které se týkají tisku, skenování, kopírování a plateb za tisk na univerzitní půdě. Řešení   je
zcela univerzální a nevyžaduje dodatečné administrativní požadavky. Mohou ho používat jak
zaměstnanci školy, tak i její studenti, které se navíc mění společně s univerzitou, a proto může mít
každá vzdělávací instituce jistotu, že bude splňovat její potřeby také v budoucnosti.  
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Cloudové řešení
oceňovaný systém pro správu dokumentů, který funguje v cloudu  a umožňuje bezpečně odesílat,
uchovávat, spravovat, sdílet a vyhledávat všechny dokumenty související s vaším podnikáním. Je to
řešení určené malým a středním firmám, které nabízí funkčnost korporátní třídy a přináší podstatné
výhody pro podnikání.
Vzdálená podpora
zajišťuje rychlou a jednoduchou podporu uživatelům, kteří provádějí instalaci a konfiguraci
multifunkčních zařízení, a to prostřednictvím jednoho rozhraní založeného na principu webového
portálu. V reálném čase se stará  o kontrolu celé infrastruktury multifunkčních zařízení.
Monitoring
je univerzální systém dálkového monitoringu navržený pro vyhledávání, ukládání a analyzování
kritických dat o tisku z různých míst. Vlastnosti systému Optimised Monitor umožňují okamžitě
najít zařízení a zhodnotit jeho stav. Funkce lze používat  pro prakticky neomezený počet zařízení.
Optimised Monitor zjednodušuje správu zařízení více výrobců, jejich monitoring, údržbu, servis
a doplňování spotřebního materiálu.
Mobilní tisk
je optimální řešení pro mobilní tisk, které umožňuje neomezený tisk a skenování přímo z tabletu
nebo chytrého telefonu na multifunkčním zařízení. Zapomeňte na ovladače  a kabely. Jednoduše
si stáhněte bezplatnou aplikaci a užijte si  okamžitý přístup ke všem možnostem tisku a skenování,
které  používáte při používání notebooku nebo počítače.
Bezpečnost
ručíme za bezpečnost dat v každé fázi jejich zasílání a ukládání. Kontrola přístupu k zařízením a identifikace uživatele, monitoring využití, šifrování, automatické odstranění využitých dat a šifrovací  protokoly pro přenos dat – všechny tyto vlastnosti zajišťují, že jsou vaše data v bezpečí.  Ze vzdáleného
úložiště lze tisknout nebo do něho skenovat. Přístup k datům nebyl nikdy předtím jednodušší.
OCR
umožňuje převod naskenovaných dat do editovatelné podoby včetně oblíbených formátů MS
Word, Excel nebo Power Point. A to vše během   jednoho použití skeneru. Obsah převedeného
dokumentu lze měnit nebo prohledávat.
Ovládací panel
velký, barevný, dotykový ovládací panel umožňuje pokročilé možnosti editace. Jeho prostřednictvím
lze nahlížet na dokumenty, které potřebujete naskenovat nebo kopírovat, upravovat je, odstraňovat
prázdné strany, otáčet obraz nebo měnit pořadí stran. Panel můžete také přizpůsobit potřebám
jednotlivých uživatelů.
WiFi
většina zařízení umožňuje bezdrátovou komunikaci s mobilními zařízeními, díky které mají uživatelé
pohodlný přístup k tisku z libovolného místa ve firmě.
Vzduchový systém podávání papíru
neobvykle spolehlivý systém, který má důležitý význam u produkčních aplikací a tisku ve vysokých
nákladech. Podtlakové nasávací pásy, které nahradily tradiční podávací válečky, nevyžadují
dodatečnou údržbu.
Podpora různých formátů
produkční zařízení mohou pracovat jak se standardními formáty papírů od velikosti A6 do SRA3, tak
i s   nestandardními formáty s maximální velikostí 330 x 488  mm. Podporovaná gramáž papíru se
pohybuje od 52 do 300 g/m2.
Možnosti konečného zpracování dokumentů
mezi dostupnými možnostmi dokončení lze uvést brožury s plným potiskem, sešívání, děrování,
vkládání obálek nebo proložek a různé způsoby skládání.    
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