
YSoft SafeQ
 Categoria  Características

– Gestão centralizada de utilizadores e funções
– Atribuição de custos & cobrança
– Gestão orçamental & quotas
– Relatórios de impressão & custos detalhados

User & Cost 
Management



Com o objectivo de respeitar os orçamentos delineados e manter os custos de impressão baixos, as empresas tem a necessidade de obter um 
conhecimento abrangente das atividades de impressão e dos seus respetivos custos. Essa necessidade verifica-se também – devido à cobrança 
de custos de impressão ao utilizador/consumidor final – em ambientes públicos, no setor da Educação e em ambientes de trabalho com uma 
forte ênfase na realização de projetos. O SafeQ  é capaz de dar resposta a esta necessidade, garantindo sempre a transparência necessária ao 
processo de controlo das atividades de impressão.

MANTER TODAS AS ATIVIDADES DE IM-
PRESSÃO & CUSTOS SOB CONTROLO

O SafeQ regista e contabiliza centralmente todas as atividades de 
impressão, cópia e digitalização. Simultaneamente, este produto 
disponibiliza aos administradores inúmeras informações adicionais, 
tais como o nome do trabalho, a pré-visualização da primeira página, 
número de páginas e cobertura de toner.  

Para ambientes de trabalho baseados em projetos, como por exemplo, 
escritórios de advogados, é possível definir um código de faturação 
para cada projeto com o objetivo de identificar e alocar todas as 
atividades de impressão a um determinado projeto. Esta atribuição de 
um código facilita a cobrança dos custos de impressão a um projeto 
ou cliente. No caso de ambientes educacionais, nos quais todos os 
custos de impressão e cópia têm de ser atribuídos e cobrados aos 
utilizadores, o SafeQ permite a definição de tabelas de preços e 
diferentes orçamentos em função do utilizador. O SafeQ permite ainda 
a configuração de direitos de acesso individuais para cada utilizador, 
grupo de utilizadores e projetos. 

A disponibilização de uma ampla variedade de análises detalhadas, 
estatísticas e relatórios tornam o SafeQ numa solução ideal para report-
ing, pois este permite a produção de relatórios rápidos e abrangentes 
e a criação de relatórios personalizados tanto por parte de utilizadores, 
como a administradores.

Enquanto solução viável para uma gestão compreensiva de utilizadores 
e de custos, o SafeQ permite a gestão centralizada de utilizadores e 
perfis, facilita a atribuição de custos e cobrança, inclui possibilidades 
de gestão de orçamentos e quotas, e suporta relatórios detalhados de 
produção & custos. 
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
 Gestão centralizada de perfis de utilizadores

 
– Gestão centralizada de utilizadores: O SafeQ possibilita a gestão 

centralizada dos direitos de acesso dos utilizadores aos multifuncion-
ais para as funcionalidades de cópia, impressão, digitalização e fax.

– Modelos de permissões: Os utilizadores podem escolher diferentes 
níveis de acesso aos equipamentos e as funcionalidades a utilizar. Os 
modelos de permissões para gerir estes níveis podem ser criados de 
forma bastante simples e intuitiva.

– Gestão centralizada de autenticação de utilizadores:  
O administrador pode definir centralmente que tipo de autenticação 
de utilizador deve estar ativada: a autenticação pode ser realizada por 
cartão, credenciais do utilizador e PIN.

 Atribuição de custos & cobrança
 
– Contabilização e monitorização de impressão: Todas as atividades 

de impressão na rede podem ser rastreadas em tempo real, o que 
facilita a criação de históricos de impressão. A contabilização de cópias, 
impressões e fax é possível através do terminal Ysoft SafeQ integrado ou 
de terminais externos.

– Rastreamento: Todas as atividades de cópia, impressão, digitalização 
e fax podem ser automaticamente monitorizadas por utilizadores 
individuais, grupos de utilizadores, centros de custo e projetos.

– Rastreamento de equipamentos de outros marcas: Para cobrir todo 
o parque  de impressão, o rastreamento de trabalhos de impressão 
também é extensível a equipamentos de outras marcas, para além da 
Konica Minolta

– Cálculo individual de custos: Podem ser atribuídas várias tabelas 
de preços aos equipamentos, centros de custo e utilizadores. Esta 
possibilidade permite o cálculo exato dos custos de impressão de um 
parque de impressão heterogéneo.

– Atribuição flexível de custos: Os utilizadores podem ser alocados a 
um centro de custo específico ou selecionar individualmente o centro de 
custo ou projeto pretendido antes de imprimir

– Monitorização de impressoras locais: As atividades de impressão de 
equipamentos que não estejam diretamente conetados com o SafeQ 
também podem ser rastreadas, permitindo a contabilização de trabalhos 
de impressão enviados através de impressão direta.

 Gestão de orçamentos e quotas
 
– Atribuição de orçamentos facilitada: Para limitar as atividades 

de impressão de determinados utilizadores é possível atribuir um 
orçamento a cada utilizador, tornando os custos de impressão, cópia, 
digitalização e fax mais fáceis de controlar.

– Recomposição periódica de orçamentos: Os orçamentos atribuídos 
a utilizadores individuais podem ser recompostos ou complementados 
de forma automática em intervalos especificados. A recomposição e 
alteração de orçamentos ou quotas permite também a possibilidade de 
impressão de trabalhos excepcionais.

– Sistema de pagamento YSoft: Os utilizadores têm várias opções 
convenientes para recarregar a sua conta:

 – Recarregamento ao balcão: Os utilizadores pagam com dinheiro a  
um operador de balcão, que deposita o montante na conta de utilizador 
através da aplicação YSoft SafeQ Cash Desk Management

 – Recarregamento self-service: Os utilizadores carregam a   
sua conta diretamente ao introduzir moedas e notas   no 
YSoft SafeQ Payment Machine

 – Recarregamento por cartão de crédito: Pelo gateway   
 PayPal

 Relatórios de produção & custos detalhados
 
– Relatórios por web: Podem se criados relatórios web e resumos detal-

hados de forma flexível, abrangendo atividades de utilizadores individuais 
ou grupos de utilizadores. A análise de custos pode ser efetuada numa 
base diária, semanal, mensal ou em períodos mais longos.

– Relatórios de gestão: Estes relatórios podem ser gerados automatica-
mente ou a pedido e disponibilizam um resumo estruturado e perceptível 
do ambiente global de impressão.

– Exportação dos resultados dos relatórios: Para uma partilha 
conveniente dos resultados dos vários relatórios é possível exportá-los 
em vários formatos (relatórios web: CSV, XML, HTML, PDF, XLS, XLSX; e 
relatórios de gestão: HTML, DOCX, PDF) 

– Relatórios automatizados: Uma função de calendarização útil 
permite a geração automática de relatórios em intervalos regulares 
(mensalmente, trimestralmente ou anualmente).
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WORKFLOW

HARDWARE RECOMENDADO

Memória 2 GB RAM livre; 4 GB recomendado  
Espaço disco rígido 20 GB 
 Conexão indicada para armazenamento deve contemplar,  
 por exemplo, uma velocidade de pelo menos 120MB/s e  
 100 IOPS para 50 equipamentos. Para mais informações  
 sobre as suas necessidades individuais, por favor contate a  
 Konica Minolta ou a nossa rede de parceiros
CPU Processador Dual Core 2 GHz ou superior 
Rede 1 Gbit/s
Informação adicional Em alternativa proceder à instalação numa máquina virtual   
 com pelo menos 2 cores e uma reserva de memória   
 configurada para a atribuição da quantidade de RAM

SISTEMAS OPERATIVOS

Sistemas operativos Windows Server 2008 (32/64)
 Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64) 
 Windows Server 2012 (64)
 

IDIOMAS SUPORTADOS

Interface utilizador YSoft SafeQ Cliente:  
 Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Chinês (simplificado),  
  Tcheco, Húngaro, Japonês, Polaco, Russo, Eslovaco
 
 Terminais externos e integrados:
 Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Espanhol, Búlgaro,  
 Chinês (simplificado/tradicional), Croata, Tcheco, Dinamar 
 quês, Holandês, Estonian, Finlandês, Georgiano, Grego,   
 Húngaro, Japonês, Cazaque, Coreano, Letão, Lituano,   
 Noruegês, Polaco, Português (Brasil/Português), Romena,  
 Russo, Sérvio (Cirilica/Latim), Eslovaco, Esloveno, Thai,   
 Turco, Ucraniano
Interface administrador Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Chinês (simplificado),  
  Tcheco, Húngaro, Japonês, Polaco, Português (Brasil/  
 Portugal), Russo, Eslovaco

O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades mencionadas variam dependendo 
dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como das configurações de rede e do 
sistema.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Reporte centralizado

Distribuição de 
trabalhos para 
vários locais

MILÃO

NOVA IORQUE

TÓQUIO

Carregamento 
por web

PC

E-Mail

Servidor YSoft SafeQ

Equipamento 
de rede

Cartão ID

Nome utilizador/
Palavra passe

User name 

Equipamento 
de rede

Equipamento 
de rede

Sistema de pagamento 
YSoft  

Código PIN


