
Řešení pro správu tisku, 
skenování a tiskových 
zařízení.

Ať už potřebujete  
s dokumenty  

pomoct jakkoliv,  
MyQ je vaše řešení.



Nenechte se brzdit v rozletu
Žijeme ve světě, kde rychlejší, lepší a nápaditější vyhrává, a proto je nutné 
soustředit na činnosti, ve kterých uplatníme svůj potenciál.

Zvládněte více
Každý rok se zvyšuje tlak na to, abychom v omezeném čase stihli více činností, 
a tak je nutné oprostit se od manuální práce, kterou dokáže zastat stroj.

Technologie mají sloužit vám, ne naopak
Uvědomili jsme si, že klíčem k vašemu úspěchu není důmyslný systém, který 
se musíte půl roku učit, ale chytrý nástroj, který vám bude rozumět a zapadne 
do vašich podnikových procesů. A o tom je celé MyQ. O vás.

1.

2.

3.

Věnujte svůj čas tomu,  
v čem jste nejlepší S MyQ něco získá každý:

Ředitelé
si oblíbí zjednodušení a zprůhlednění firemních procesů.

Finanční ředitelé 
ocení podporu soustavného snižování tiskových nákladů.

Oddělení HR 
získají vyšší důvěru pro práci s citlivými daty.

Oddělení IT 
si okamžitě všimnou snadné centrální správy a chytré automatizace.

Manažeři 
využijí nový rozměr úspory času lidí ve svých týmech.

Samotní uživatelé 
budou překvapení, jak příjemně se intuitivní aplikace MyQ používá.



Méně papírování, snadné 
ovládání, jasná uživatelská 
pravidla a přehledné reporty 
vám pomůžou šetřit peníze, 
čas i životní prostředí.

Zrychlíte návratnost 
investic.

Kvalitní rozhodování vyžaduje přesné 
informace. Před pořízením tiskové techniky 
je důležité vědět, co, kdo, kdy a proč tiskne. 
Po koupi je nutné udržet předpokládané 
náklady ve stanovených mezích. Proto je MyQ 
vybaveno šablonami reportů i kompatibilitou 
s nástroji BI, které vám ve správný čas zodpoví 
všechny vaše otázky.

Zvýšíte efektivitu 
a spokojenost zaměstnanců.

Pouhé omezování práce a přemíra pravidel 
většinou neumožní dosáhnout nejvyššího 
pracovního výkonu. K tomu je třeba, aby se 
člověk cítil užitečný a mohl se plně soustředit 
na to, v čem je opravdu nejlepší. Proto 
je pro nás hlavní prioritou zjednodušené 
ovládání a odstranění zbytečné  
administrativy.

Zabráníte zneužití 
citlivých dat.

S úspěchem každé firmy roste bohužel také 
riziko poptávky po interních dokumentech. 
MyQ vždy zajistí, že se vaše tajné výrobní 
plány, mzdová páska či připravovaná obchodní 
nabídka dostane výhradně do povolaných  
rukou.

Ochráníte 
životní prostředí.

Růst, úspora a odpovědnost. To jsou tři základní 
pilíře řízení každé organizace. MyQ podpoří 
rozvoj vašeho podnikání, uspoří čas vašich 
zaměstnanců a zabrání zbytečnému plýtvání, 
což se promítne v nižší spotřebě papíru a nižší 
produkci nežádoucího odpadu.

MANAŽEŘI

 
Naše firma by 

se nespokojila s ničím 
menším než 100% zabezpečením 

dokumentů a kontrolou nad 
náklady na tisk a kopírování – 

a tím pádem i nad naší 
ekologickou stopou.



Věříme, že existují činnosti, 
které si zaslouží váš čas víc 
než postávání u kopírky.

Zpřístupníte
dokumenty elektronicky.

Vyhněte se ručnímu přepisování nekonečného 
množství textu. Automatizujte své procesy 
a digitalizujte s lehkostí! Jedním kliknutím na 
funkci Easy Scan naskenujete a odešlete PDF 
na e-mail, do osobní složky nebo do cloudového 
úložiště, např. Google Drive, OneDrive nebo 
SharePoint.

Zabezpečíte 
své citlivé informace. 

Nemusíte se již strachovat, že si někdo přečte 
obsah vašich citlivých dokumentů. Před 
vytištěním úloh se vždy identifikujete vaším 
přístupovým heslem, bezkontaktní kartou 
nebo chytrým telefonem pomocí spárování 
QR kódem.

Získáte volnost 
pohybu.

Nezáleží na tom, jestli jste ve své kanceláři, 
u kolegy či na návštěvě na jiné pobočce. 
Dokument si pohodlně vytisknete z počítače, 
tabletu či telefonu kdykoliv a na jakékoliv 
tiskárně. Stejně jednoduché je také pořízení 
kopie nebo odeslání skenu.

Dokončíte práci 
vždy a všude. 

Murphyho zákony platí pro každého a zejména 
tehdy, kdy to nejméně potřebujete. Pokud 
je s kopírkou něco v nepořádku, systém vás 
upozorní ještě před tím, než si zkazíte vaši práci. 
Jednoduše tak můžete přejít k nejbližšímu 
volnému zařízení, kde si vše dokončíte.

UŽIVATELÉ

Rozhodně toho stihnu za 
den víc, když mi tiskárna nabízí 
jen funkce, které reálně denně 

využívám. Dokonce je můžu 
spouštět i z telefonu.



Odstraníte 
zbytečnou administrativu.

Automatizace a zjednodušení úkolů jsou 
vždy vítanými hosty. S MyQ můžete využít 
předpřipravené reporty  nebo si vytvořit 
vlastní. Obě možnosti můžete navíc naplánovat 
dopředu. MyQ umí také objednávat spotřební 
materiál i monitorovat a hlásit problémy s 
údržbou.

Snížíte 
provozní výdaje.

Pravidla a kvóty vám pomohou udržet tiskový 
objem pod kontrolou. A soukromé tisky? 
Ty můžete jednoduše zcela potlačit, nebo 
společně s HR „prodat“ zaměstnancům jako 
součást podnikových benefitů.

Vylepšíte
tiskové prostředí.

Vyšší dostupnost služeb na nižším počtu 
tiskových zařízení – sen, který lze konečně 
proměnit ve skutečnost. Pull print, mobilní 
tisk a offline mód zaručí vytištění úlohy na 
kterémkoliv dostupném zařízení. A vy obdržíte 
méně nahlášených incidentů.

Zjednodušíte 
instalaci a údržbu.

Instalace a zprovoznění během několika minut, 
automatické vyhledávání, vzdálená instalace 
a nastavení tiskových zařízení nebylo nikdy 
tak snadné. Díky flexibilnímu licencování 
můžete navíc soustavně reagovat na měnící 
se požadavky.

Dobře vyvinutý systém  
by měl odhalit vaše potřeby 
dřív než vy. 

IT SPECIALISTÉ

Automatizace 
a centralizovaná správa? 

Ano prosím. MyQ tiskárny 
hlídá za mě a já se můžu soustředit 
na tikety, které opravdu vyžadují 

moji odbornost.



Tato brožura, její obsah, design a struktura jsou chráněny autorskými právy a mohou být kdykoli upraveny bez předchozího upozornění. Všechny zveřejněné 
materiály mají čistě informativní charakter a nesmí být použity bez předchozího souhlasu společnosti MyQ. MyQ a logo MyQ jsou registrované ochranné 
známky společnosti MyQ. Všechny ostatní názvy značek a produktů mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami 
příslušných vlastníků. Seznam hlavních funkcí odpovídá verzi MyQ X 8.2 | © 2021 MyQ, spol. s r.o.

Edice MyQ X 

• Automatizované vyhledávání zařízení
• Automatická instalace aplikace do zařízení*
• Automatická instalace tiskových ovladačů
• Drag&Drop definice LDAP Synchronizace 

uživatelů
• Podpora prostředí MS Cluster*
• Podpora privátního cloudu (MS Azure)

• Audit Log
• Politiky na úrovni uživatele a zařízení
• Ovládání přes webové rozhraní
• Podpora VMHA*
• Přispůsobitelný admin web dashboard
• Plánovač úloh
• Automatické procesy zálohování a obnovy
• Multi-Server instalace s flexibilním 

licencováním*
• Centralizovaný reporting dat*

• Monitoring výstrah
• Podpora tisku přes Fiery Modul*
• Monitoring síťových zařízení
• Vzdálená instalace a konfigurace*
• Podpora SNMP v1 v2c a v3
• Notifikace a správa výstrah
• Správa spotřebního materiálu
• Správa servisu

RYCHLÁ INSTALACE SPRÁVA SYSTÉMU
ÚČTOVÁNÍ  
A REPORTING

PERSONALIZACE 
DISPLEJE
(Embedded Terminal)

EXTERNÍ HARDWARESPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Více informací na: https://www.myq-solution.com

SPRÁVA TISKU MOBILNÍ TISK
(Bez potřeby ovladačů)

SKENOVÁCÍ A 
KOPÍROVACÍ AKCE

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTŮ ADMINISTRÁTORSKÉ UIZABEZPEČENÍ

• Pull Print
• Přímý tisk
• Delegovaný tisk
• Tandem tisk
• Spooling na zařízení uživatele
• Fall-back tisk
• Monitorování lokálního tisku
• Detekce tiskového serveru dle sítě
• Tisk na základě rolí
• Job Roaming*
• Device Spooling*
• Osobní tiskové fronty

• MyQ X Mobile Client pro iOS & Android
• Mobile App Job Management
• Přihlášení pomocí QR kódu
• Vzdálená kontrola zařízení
• Tisk přes email
• Web Upload
• Apple Air Print
• Mopria
• MS Universal Print
• Tisk z Chromebooku
• Samoregistrace uživetelů

• Vodoznaky
• Zabezpečený přenos pomocí IPPS 

a HTTPS porotokolů
• Podpora SNMP v3
• Šifrování databáze
• Zabezpečení záloh pomocí hesla
• Dvoufaktorové ověření*

• Reporty o dopadu na životní prostředí
• Reporting na úrovni zařízení a uživatelů
• Kredit
• Kvóty
• Projektové účtování
• Účtování na nákladová střediska
• Platební brány
• Účtování na úrovni zařízení
• Sleva na soukromý tisk
• Kopírování, skenování a faxování*
• Správa vyúčtování
• Uživatelské a administrátorské ceníky
• Přispůsobitelné reporty

• Plně přispůsobitelné rozhraní
• Podpora více než 30 jazyků
• Přispůsobitelná barevná témata a ikony tlačítek
• Pokročilé účtování
• Terminálové profily dle zařízení/uživatele/oddělení

• Dobíjecí terminál
• Podpora široké škály technologií 

čteček karet

• Personalizovatelné profily
• Automatizované skenovací formuláře 

a workflows
• Scan2Fax
• Skenování do cloudového úložiště: 

OneDrive, OneDrive Business, Sharepoint 
Online, Amazon S3, Box.Com, Dropbox

• Skenování do DMS přes upravitelná 
metadata

• Skenování přes zabezpečený odkaz
• Integrace OCR
• Integrace adresáře z MS Exchange
• Automatické číselníky
• Easy Copy workflows

• Pokročilá skenovací workflows
• Automatické zpracování formulářů
• Pokročilé OCR
• Redakce citlivých dat
• Rozpoznávání zón dokumentu
• DMS a ECM konektory

• Více než 30 jazyků
• Popdora GDPR
• Webová přístupnost (WCAG 2.1 standardy 

úrovně AA)
• Podpora tmavého režimu
• Upravitelné logo

  SMART   ENTERPRISE   ULTIMATE

* Není dostupné v rámci edice MyQ X Smart
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Vyberte si  
tu pravou 



www.myq-solution.com

Digitalizujte, šetřete papírem  
a soustřeďte se na to, v čem jste nejlepší

Vyzkoušejte si MyQ sami.


