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rozwiązania dla dokumentów

Mobilne biuro – drukowanie,
kopiowanie i skanowanie
dokumentów w dowolnym
miejscu i czasie

Documaster Everywhere
Czy będąc w podróży lub poza biurem musiałeś wydrukować raport, prezentację lub
kartę pokładową do samolotu? Czy udostępniasz swoim Klientom kolorowe urządzenia
prze całą dobę i gwarantujesz ich bezproblemową pracę? Jak rozliczasz koszty związane
z ich obsługą? Chcesz aby Twoje usługi były bardziej atrakcyjne od usług konkurencji?
Korzystaj z chmury

Mobilne biuro

Ile razy zdarzyło Ci się, że Twoi Klienci potrzebowali

Documaster Everywhere to swobodny dostęp do

wydrukować lub skopiować istotne dokumenty

samoobsługowych urządzeń wielofunkcyjnych i

będąc daleko poza domem – na wyjeździe

drukarek na terenie lotniska, hotelu, banku, centrum

służbowym czy na urlopie? Jak często pytają się o

konferencyjnego czy też na terenie budynku z

punkt kserograficzny w okolicy czynny w godzinach

wynajmowanymi biurami. Można na nich drukować

popołudniowych lub w weekendy? Od teraz takie

dokumenty z dowolnego komputera lub mobilnego

sytuacje to przeszłość. Documaster Everywhere

urządzenia. Możliwe jest dodawanie kilku

dostępny jest 24 godziny na dobę. Można z niego

dokumentów i zdecydowanie w późniejszym czasie,

korzystać przy użyciu telefonu komórkowego,

które z nich wydrukować. Skanowane dokumenty

smartfona, tabletu czy laptopa z dostępem do

mogą być przesyłane na e-mail użytkownika lub

Internetu (Wi-Fi, hotspot, GSM i inne). Można też

umieszczane w internetowym archiwum.

skanować, korzystać z zewnętrznych zasobów, jak np.

Użytkownicy mogą logować się za pomocą kart

e-mail, Google Docs, chmury prywatnej, itp.

miejskich, kart hotelowych, itp. lub przy użyciu logina
i hasła.

www.documaster.pl

Documaster Everywhere
Społeczeństwo w „cyfrowej chmurze”

Opłaty w systemie „pre-paid”

Każdy obywatel ma swobodny dostęp do

W systemie Documaster Everywhere koszt wydruku

samoobsługowych urządzeń wielofunkcyjnych i

jest obliczany na podstawie procentowego pokrycia

drukarek na terenie urzędu. Może na nich drukować

strony tonerem gwarantując konkurencyjną cenę.

dokumenty ze swojego komputera w domu, z

Opłaty można uiścić jako mikropłatności poprzez

przenośnego tabletu lub smartfonu, z infokiosku lub z

bankowość internetową z poziomu interfejsu www

komputera w urzędzie. Po wysłaniu dokumentów do

Documaster Everywhere lub gotówką w jednym z

wydruku może odebrać je w każdym momencie przy

wpłatomatów systemu. Użytkownik ma pełny wgląd

dowolnym urządzeniu drukującym w ramach

w swoje saldo i historię zrealizowanych transakcji.

systemu. Może także opcjonalnie korzystać z

Opłaty za usługi mogą także być doliczone do

archiwów miejskich, zdigitalizowanych zasobów

rachunku hotelowego itp.

bibliotek, własnej poczty elektronicznej czy
repozytoriów dokumentów jak np. Google Docs.
Everywhere może być zintegrowane z systemem
karty miejskiej i użytkownik będzie korzystał tylko z
jednego interfejsu, loginu i hasła.
Integracja może także objąć elektroniczne systemy
e-edukacji (platformę edukacyjną jak Documaster
Campus), ePUAP (system do zdalnego załatwiania
spraw urzędowych) lub e-zdrowie (systemem
elektronicznej informacji o pacjentach).

Elementy systemu
• serwer i aplikacja serwerowa,
• zabudowane lub wolnostojące urządzenia
wielofunkcyjne oraz drukarki, wyposażone w
dotykowy panel sterowania,
• wpłatomaty gotówkowe na bilon i banknoty,
• automat wydający papier oraz tonery,
• infokioski internetowe,
• system zdalnej diagnostyki.

Informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą handlową.
Specyfikacja techniczna oraz wygląd prezentowanych produktów
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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