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Imate oceno ogroženosti dokumentov?
..Pomembno je zavedanje ranljivosti natisnjenih dokumentov..

Vse več podjetij postavlja podporo IT v ospredje strateških poslovnih
odločitev in trendi informacijskih tehnologij vse več posegajo tudi na
področju informiranosti pretoka dokumentov znotraj podjetja.
Strokovno vodenje zagotavlja nenehno optimizacijo, združevanje ljudi,
procese in tehnologijo. Zagotavlja konsistentne dolgoročne prihranke
ter omogoča povečanje produktivnosti in varnosti.
Preizkušena orodja, ki so na voljo za izdelavo celostne analize infrastrukture tiska in varnosti, ponujajo tudi vpogled v stroške, ki nastajajo. Oblikuje se možnost izboljšanja procesov, ki se sprejme kot kultura v podjetju in
ne le kot kratkotrajni varčevalni program.
Vibor MPS razume poslovne procese infrastrukture tiska, jih poenostavlja in izboljšuje.
Profesionalna, skrbna obravnava natisnjenih dokumentov v vsaki organizaciji jih varuje pred zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, izgubo ali spreminjanjem.

•
•
•

poročila o tipih dokumentov,
strošek tiska po projektu,
Follow Me Printing na katerikoli napravi v poslovnem okolju z varnim
načinom tiska.

Inteligenten način tiska
Ko se soočate z varnostjo, enostavnostjo in možnostjo izbire,
razmišljajte o celostni infrastrukturi tiska. Inteligenten način tiska
omogoča zmanjševanje stroškov in ustvarja varno okolje za tiskanje,
kopiranje, skeniranje, faksiranje in distribucijo dokumentov.
Maloštevilne funkcije omogočajo povečanje varnosti, nadzor nad
stroški in enostavno uporabo.

Izreden vpogled nad potekom dokumentov
Poleg natisnjenih dokumentov, ki morajo biti resnično varovani, organizacije lahko pridobijo vpogled tudi v:
• poročila oddelka ali posameznika,
• čas avtentikacije z ID-jem,
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K jer se stroški srečajo z varnostjo
Inteligentno upravljanje tiska omogoča enostaven način tiska. Varnost
internih dokumentov v organizacijah je brez ustrezne rešitve lahko nehote izpostavljena in predstavlja veliko nevarnost za zlorabo pomembnih podatkov. Prijava z ID-jem zagotavlja visoko stopnjo zaupnosti dokumentov. V primeru večjega števila dokumentov se dokumenti zbirajo
in čakajo na prijavo uporabnika na katerikoli napravi (Follow Me Printing). V primeru nezaželenih okvar na napravi je varnost dokumentov še
vedno na prvem mestu, saj vas sistem preusmeri na najbolj primerno
napravo. Preprosto, varno in z maksimalnim varčevanjem na vsakem koraku organizacija pridobi dolgoročno zavedanje pomembnosti primarnega dela.
• Dokumenti se NE izgubijo med relacijo PC – naprava ali v javnih
printih Follow Me.
• Zaupnim podatkom prepreči, da bi »čakali« na izhodnem pladnju.
• Zagotavlja varnost dokumentov brez dodatnih ukazov na napravi.
• Zagotovi vpogled samo v dokumente uporabnika.
• Izbor dokumentov, katerih tisk ni več potreben, in njihov izbris.
Če želite strokovno oceno o stopnji ogroženosti natisnjenih dokumentov, vam je na voljo strokovno osebje za dodatna pojasnila v podjetju Vibor, d. o .o., na www.vibor.si in info@vibor.si. 
(P. R.)
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