Softwarový balíček SENDYS Explorer

PRINT SMART, PRINT OKI

Usnadněte
si podnikání
s výkonným
softwarem
all-in-one

SENDYS Explorer je multifunkční softwarová
platforma, kterou disponuje výhradně společnost OKI.
Digitalizuje, sdílí a organizuje dokumenty, vytváří
efektivní pracovní postupy přizpůsobené na míru
vašemu způsobu práce, zvyšuje bezpečnost práce
s dokumenty, snižuje objem vytištěných stránek atd.
Platforma SENDYS Explorer je osvědčeným řešením
s historií u více než 6 000 instalací na téměř
30 000 zařízení, na kterých pomáhá zákazníkům
z různých oborů zvýšit produktivitu, efektivitu
a dosáhnout většího zisku.

V ceně
zdarma

SENDYS Explorer
Fleet Manager

V ceně
zdarma

SENDYS Explorer
Connectors

SENDYS Explorer
Premium OCR

Poplatek za každý
server

Poplatek za každý
server

SENDYS Explorer
Output Manager

SENDYS Explorer – základní software, který umožňuje

Drive, Microsoft SharePoint nebo Yandex. Pomocí

skenovat dokumenty a odesílat je do multifunkční

funkce SENDYS Flex Connector nebo Flex Connector

tiskárny nebo mobilního zařízení. Lze jej stáhnout

skenujte přímo do řešení pro správu dokumentů.

Poplatek za každé
zařízení a
server

zdarma na adrese www.sendysexplorer.com
SENDYS Explorer Premium OCR – vyšší produktivita
SENDYS Explorer Fleet Manager – umožňuje vzdáleně

díky digitalizovaným dokumentům. Mimořádná OCR

sledovat stav všech vašich tiskáren a multifunkcí

technologie využívající řešení ABBYY®.

v reálném čase. Nástroj pro správu tiskového parku,
který dále nabízí využití statistik a upozornění na stav

SENDYS Explorer Output Manager – chraňte bezpečí

tiskových zařízení na personalizovaném ovládacím

citlivých dokumentů pomocí funkce ověřování

panelu pro snadnější údržbu a zvýšení nákladové

uživatele. Software SENDYS pomáhá společnostem

efektivity.

dodržovat nařízení GDPR díky používání funkce
pull-printing (tisk na vyžádání), zabezpečeného

SENDYS Explorer Connectors – nahrajte naskenované

přihlašování a PIN kódů. Každý dokument tak bude

dokumenty ze své multifunkční tiskárny nebo

bezpečně uložen, přenesen a vytištěn. Skoncujte

smartphonu/tabletu přímo na úložiště služby

s nehospodárným a nadbytečným tiskem.

Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business Google

UMOŽŇUJE NA DÁLKU SLEDOVAT STAV VŠECH VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH
TISKÁREN V REÁLNÉM ČASE.

SENDYS Explorer
Fleet Manager
Funkce Fleet Manager platformy SENDYS Explorer
umožňuje na dálku sledovat stav všech vašich tiskáren
a multifunkcí v reálném čase a spravovat zařízení.
Nabízí využití statistik a upozornění na stav zařízení
na personalizovaném ovládacím panelu pro snadnější
údržbu a zvýšení rentability.

Evidence zařízení – nástroj pro reportování, který

Zjišťování zařízení – proveďte skenování sítě, abyste

rychle zobrazí objemy tisku za jedno nebo více zařízení

mohli rychle instalovat a konfigurovat nejnovější

současně. Vytvářejte grafy a tiskněte výsledky přímo

přidaná zařízení.

z aplikace nebo exportujte data do různých formátů.
Aktualizace firmwaru – spravujte vzdáleně firmware
Evidence úkolů – poskytuje informace o správě

na svých zařízeních, což vám umožní provádět

s podrobnými údaji o využití tiskárny podle oddělení

upgrade v době, která vám vyhovuje, např. v noci nebo

nebo jednotlivců, takže jistě oceníte čas a finanční

o víkendu.

prostředky, které ušetříte díky automatizovaným
a plynulým postupům.

Správa upozornění a spotřebního materiálu – nechte
si zasílat upozornění a proaktivně sledujte stav

Správa zařízení – nabízí přehled vašeho hardwarového

spotřebního materiálu – minimalizujete prostoje

parku, který zahrnuje upozornění v reálném čase (stav

a zlepšíte produktivitu.

papíru, vypnutí atd.). Automatická e-mailová oznámení,
vzdálená konfigurace zařízení a ovládací panel
spotřebního materiálu umožňuje rychle zjistit, jak právě
vypadá stav vašeho tiskového parku.

SENDYS Explorer
Connectors
Přesnost, konzistence a bezpečnost při každém
skenování. Pomocí platformy SENDYS Explorer můžete

Poplatek za každý
server

skenovat a tisknout dokumenty přímo do/z cloudových
aplikací, jako je např. Dropbox, OneDrive, OneDrive for
Business, Google Drive a Microsoft SharePoint.

Platforma SENDYS Explorer dále nabízí připojení Flex Connector, které umožňuje vytvářet automatizované
pracovní postupy při skenování dokumentů a nahrávat plně formátované, digitalizované soubory do systému
správy dokumentů, čímž získáváte úplnou kontrolu nad způsobem vaší práce s dokumenty.

Flex Connector
• Přizpůsobené a snadno dostupné zkratky (shortcuts)
pracovních postupů z čelního panelu SENDYS
(MFP, chytrý telefon)
• Konfigurujte vstupy dokumentů, automaticky vytvářejte
složky a generujte názvy souborů, převádějte obrázky
a specifikujte případná další metadata
• Odesílejte výstupy do celé řady různých druhů úložišť,
např. souborový systém, sdílená složka Samba/
Network a FTP, což vám umožní integrovat řešení správy
dokumentů jiných výrobců (hostovaných místně nebo
pomocí cloudu)
• Rychlé dávkové skenování a automatické pracovní
postupy pro dokumenty používající funkce čarového kódu

Flex Connector Plus
• Zahrnuje všechny funkce připojení Flex Connector
• Zónové OCR umožňuje z dokumentu extrahovat datová
pole, která budou použita jako metadata, jež mohou
být automaticky importována do libovolné aplikace
jiného výrobce (například extrakce jména zákazníka
z faktury při automatickém zpracování)
• Zjednodušte skenování odebráním černých stránek
a automatickým otáčením stránek
• Ověřte údaje extrahované na multifunkční tiskárně OKI

DIGITALIZUJTE DOKUMENTY POMOCÍ NEJMODERNĚJŠÍ OCR TECHNOLOGIE

SENDYS Explorer
Premium OCR

Platforma SENDYS Explorer nabízí nejnovější
technologii optického rozpoznávání znaků (OCR)
používající software ABBYY®.
OCR technologie umožní identifikovat písmena
a slova v naskenovaném dokumentu, takže
můžete v jeho obsahu hledat, provádět úpravy,
analyzovat jej, kopírovat a vyjímat stejně jako
u textového dokumentu.

Digitalizujte dokumenty
pomocí nejmodernější OCR
technologie.

Naskenovaný dokument byl dříve v podstatě
obrázkem. S pomocí OCR technologie dokáže počítač
rozpoznat v naskenovaném dokumentu písmena
a slova, takže můžete v jeho obsahu vyhledávat,
provádět úpravy, kopírovat a vyjímat.
Platforma SENDYS Explorer je standardně dodávána
s OCR technologií, což umožňuje vytvářet plně
prohledávatelné soubory ve formátu PDF a PDF/A.
Prostřednictvím funkce SENDYS Explorer Premium
OCR získáváte další výstupní formáty, např. Microsoft
Word a Excel. Dále vám tato funkce umožňuje
rychle a přesně digitalizovat dokumenty ve více než
190 jazycích, přičemž komprese MRC zmenšuje
velikost naskenovaného souboru, a snižuje tak nároky
na úložiště a rozesílání souborů.

ÚPLNÁ VIDITELNOST A KONTROLA TISKU

SENDYS Explorer
Output Manager
Pomocí funkce SENDYS Explorer Output Manager můžete
bezpečně spravovat své tiskové výstupy. Správce
má možnost ovládat tisk, kopírování a skenování
jednotlivých uživatelů a uživatelé mohou na zařízení
OKI chránit své tiskové úlohy pomocí funkce ověřování
prostřednictvím síťových údajů, PIN kódu nebo čipových
karet.
Vykazování správy výstupů poskytuje úplný přehled

Poplatek za
každé zařízení
a server

o nákladech na tisk v celém podniku či instituci, což dává
možnost zabránit nehospodárnému chování a zavést
tiskové zásady, jako je např. omezení barevného tisku.

Podrobné sestavy vypracované funkcí Output Manager
poskytují důkladnou analýzu používání tiskárny
podle oddělení nebo po jednotlivých uživatelích, což
zajišťuje větší kontrolu nad kancelářskými náklady
a zefektivňuje řadu každodenních pracovních procesů.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Platforma SENDYS Explorer
zlepšuje produktivitu týmů
napříč obory

Zdravotní péče

Maloobchod

Kancelář

Klíčová zadání

Klíčová zadání

Klíčová zadání

• Nedostatečná důvěrnost
a zabezpečení informací
• Opoždění a nesprávné údaje
• Pomalé a zastaralé systémy

• Pomocí relevantních informací
vést hledající zákazníky k nákupu
• Provést je obchodem a poskytnout
jim přidanou hodnotu
• Nabídnout personalizované služby
za účelem zvýšení prodeje
a zákaznické věrnosti
• Spoléhání na externí tiskárny pro
dodání výtisků grafiky

• Typické problémy firemních centrál
a jejich zázemí, které ovlivňují
produktivitu práce
• Ruční archivace, skladování
papírových dokumentů
a manipulace s nimi
• Mnoho nesdílených údajů vede ke
špatné komunikaci
• Nehospodárné využívání
spotřebního materiálu, důvěrné
dokumenty zapomenuté u tiskárny

Platforma SENDYS Explorer díky

Platforma SENDYS Explorer nabízí

Díky platformě SENDYS Explorer

svým pokročilým bezpečnostním

maloobchodníkům možnost

šetří pracovní postupy pro

funkcím zaručuje zabezpečení

tisknout vysoce kvalitní nápisy,

skenování dokumentů čas tím,

citlivých dokumentů

poutače a vizuální pomůcky přímo

že dochází k přímému propojení

o pacientech. Nemocnice

ve firmě, aniž by museli čekat,

s aplikacemi jiných dodavatelů,

a kliniky mohou skenovat,

až jim grafiku navrhne, vytiskne

například systému pro správu

evidovat a sdílet dokumenty

a zašle externí tiskárna.

dokumentů, prostřednictvím

v reálném čase, přičemž jsou

rozhraní XML. Jedním kliknutím

kdekoli a kdykoli dostupné

můžete bezpečně převést

všem osobám s příslušným

libovolný papírový dokument do

oprávněním.

celé řady digitálních formátů.

Specialisté na firemní tisk
Společnost OKI je globální business-to-business značka zaměřená na vytváření cenově výhodných profesionálních řešení pro
tisk přímo v kanceláři, která jsou určena ke zvýšení efektivity firem a jejich pracovních postupů. Jako průkopníci v inovativních
tiskových technologiích, od digitální technologie LED po technologii HD Colour, disponujeme portfoliem oceňovaných
barevných a černobílých tiskáren a multifunkčních tiskáren A3 a A4 určených pracovním skupinám a firmám všech velikostí.
Tyto technologie společně s našimi řešeními umožňují firmám vytvářet kvalitní tištěnou komunikaci soustředěnou na kvalitní
a profesionální obraz s flexibilními rozpočtovými možnostmi. Nabídka produktů společnosti zahrnuje také velkoformátové
tiskové systémy, určené speciálně trhům zahrnujícím reklamní činnosti, grafiku, CAD a GIS, které zajišťují špičkovou produktivitu
a kvalitu obrazu. Naši řadu tiskových řešení doplňují POS tiskárny a jehličkové tiskárny.

Životní prostředí

HD colour

Společnost OKI dodržuje svůj závazek

HD Colour je jedinečný soubor hardwarových

a je spolehlivým partnerem pro všechny

a softwarových technologií společnosti OKI.

zainteresované subjekty, ať se jedná o akcionáře, obchodní

Všechny tyto součásti společně poskytují

partnery, koncové uživatele, místní komunity nebo

špičkový barevný tisk – jednoduše, chytře a dokonale.

zaměstnance.

Byli jsme průkopníky technologie přímého jednoprůchodového

V souladu s kodexem „Charter of Corporate Conduct“

tisku, který uživatelům přinesl cenově dostupný a rychlý

skupiny OKI neustále prověřujeme další možnosti v rámci

barevný tisk. V oblasti spotřebního materiálu jsme vytvořili

snahy poskytovat našim zákazníkům ekologická řešení:

speciální mikrojemný toner s vysokým rozlišením. Ten se

■	Produkty společnosti OKI jsou navrženy a vyráběny

postará o to, aby se vaše dokumenty tiskly ve vynikající kvalitě.

s ohledem na snížení dopadů na životní prostředí.
■

Jedním z našich strategických cílů je zvyšování objemu
recyklovatelných hardwarových produktů a spotřebního
materiálu.

■

Cítíme zodpovědnost za provozování našeho podnikání
ekologickým způsobem, za přispění k ochraně životního

Jsme na špici digitální LED technologie tisku. Naše High
Definition tiskové LED hlavy nemají pohyblivé součásti
a poskytují velmi ostrý obraz.
Spojení široké škály médií a velkého výběru softwarových
řešení znamená, že můžete lépe kontrolovat, co chcete
tisknout – a přitom nemusíte opustit svou kancelář.

prostředí a za aktivity naší společnosti v rámci místních
komunit.
Symbol zeleného listu OKI, který najdete na všech
produktech a obalech, symbolizuje náš závazek ke sběru,
recyklaci a ekologickému zpracování materiálů.

OKI EUROPE
(Czechia, Slovakia & Hungary)
Futurama Business Park
Sokolovska 668/136d,
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 224 890 158
WWW.OKI.COM/CZ
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