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Kayleigh Accounting Solution
Kontrola přístupu a účtování úloh pro multifunkční systémy Sharp

Kontrola
přístupu

Kontrola nákladů na kopírování a tisk

Moderní multifunkční systémy přinesly soﬁstikované

Kayleigh Accounting Solution vám umožňuje:

možnosti síťového tisku, kopírování a skenování

•

Získat znovu kontrolu – povolením použití multifunkčních

do každé kanceláře. Vylepšené barvy, rychlost,

systémů Sharp jen oprávněným zaměstnancům a omeze-

snadnost použití a dokončovací příslušenství

ním nákladů spojených s příležitostným a nekontrolovaným

jim zajistily nezastupitelnou pozici v centru
kancelářských prací. Ale při takové spoustě činností

použitím.
•

je snadné ztratit kontrolu nad provozními náklady.

funkce, například barevné a černobílé kopírování, tisk nebo
skenování.

Kayleigh je japonské slovo pro účtování a jak už sám název
napovídá, Kayleigh Accounting Solution je neocenitelný,

Snížit náklady – kontrolou, kdo může používat určité

•

Maximalizovat návratnost investice – pomocí výpisu

a přitom velmi cenově dostupný software pro řízení

statistik použití, aby bylo možné nainstalovat nejrychlejší a

přístupu a účtování úloh.

nejvýkonnější multifunkční systémy v místech, kde budou
nejvíce využity.
•

Zpoplatnit použití – nastavením „Uživatelských účtů“,
aby se jednotlivým osobám účtoval příslušný proporcionální
poplatek za každou úlohu, kterou zpracují na multifunkčním
systému.

•

Limitovat výdaje – nastavením limitů použití pro jednotlivé
osoby podle dostupné výše kreditu na jejich účtech v programu Kayleigh.

Kompletní řešení, zahrnující všechna přístupová práva
pro každého uživatele, se konﬁguruje a řídí centrálně
z administrátorské utility s webovým rozhraním v mnoha
jazycích a s různými peněžními měnami pro podporu
snadné lokalizace.

Kayleigh Accounting Solution

Graﬁcké
statistické
analýzy

Jak to funguje

Účtování
nákladů

Optimalizujte svoji
dokumentovou strategii

Po nakonﬁgurování programu Kayleigh na centrálním

Kayleigh umožňuje vytvořit optimalizovanou dokumentovou

serveru se objeví jeho přihlašovací obrazovka na předním

strategii využitím možností technologie Sharp OSA (Open

panelu všech vašich multifunkčních systémů Sharp*.

Systems Architecture), která dovoluje multifunkčním

Když se uživatel přihlásí (pomocí magnetické karty nebo

systémům Sharp plnou integraci se síťovými aplikacemi.

zadáním uživatelského jména a hesla), server Kayleigh

Slouží jako server pro povolování přístupu a účtování úloh

provede autentizaci a povolí přístup. Neoprávnění uživatelé

pro všechny vaše multifunkční systémy, které podporují OSA

nemohou na multifunkčním systému kopírovat a jejich

Sharp, a umožňuje přístup pouze oprávněným uživatelům.

tiskové úlohy budou odmítnuty.
Stručný přehled

Pokaždé, když autorizovaný uživatel zadá nějakou

•

funkci, multifunkční systém nechá jeho požadavek ověřit

podle uživatele, firemního oddělení nebo multifunkčního

programem Kayleigh a zkontrolovat, zda je na účtu

systému, pro výpočet nejvhodnějšího umístění vašich mul-

uživatele dostatečný kredit. Když je úloha dokončena,
multifunkční systém pošle údaje o úloze do serveru

tifunkčních systémů.
•

Kayleigh, který je zaznamená, vypočítá náklady a podle

Monitorování a úhrada nákladů zpoplatněním – na
individuální úrovni – podle přesného množství zdrojů,

toho sníží kredit na účtu uživatele.
* Vyžaduje doplňkový modul MX-AMX3

Sledování, zaznamenávání a analýza všech úloh

použitých pro každou úlohu.
•

Zjištění, jak snížit výdaje a zároveň zabránit plýtvání
a zlepšit zpracování dokumentů.

•

Podpora firemních programů pro úsporu energie
omezením množství zbytečného nebo nepřiměřeného
tisku a kopírování na pracovišti.

•

Šetření cenných zdrojů nastavením individuálních
přístupových práv pro různé funkce multifunkčního
systému.

Tato výkonná, cenově dostupná a snadno použitelná
aplikace vám umožní využívat naplno možností našich
oceňovaných multifunkčních systémů tam, kde je to nejvíce
zapotřebí, aniž byste riskovali nepřijatelně vysoké provozní
náklady.

Váš partner:

Design a speciﬁkace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku.
Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
příslušných vlastníků. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE

