
Účtovací software Job Accounting II
MX-SW310/MX-SW311/MX-SW312

Informace jsou základem úspěšné kontroly. 
/Právě proto vám je přinášíme.

EFEKTIVNÍ 
ÚČTOVÁNÍ
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Vaše multifunkční tiskárny slouží po celý den. 
/Právě proto vám pomáháme snižovat náklady. 

Efektivní správa nákladů

Naše účtovací řešení MX-SW310 Job Accounting II vám dává 

úplnou kontrolu nad vašimi multifunkčními tiskárnami (MFP) 

Sharp. Eviduje každou stránku a každého uživatele. Dokáže 

vám říci, kdo tiskárnu používal, kdy a za jakým účelem. Má 

také intuitivní, přehledné uživatelské rozhraní, optimalizované 

s ohledem na rychlou reakci a snížení síťového provozu.  

Dá se využít i pro omezení přístupu k některým funkcím 

(například barevnému kopírování) nebo omezení počtu 

tisknutých stran. Můžete také vytvářet podrobné přehledy pro 

plánování rozpočtu, interní účtování a návratnost nákladů. 

Tyto přehledy je možné exportovat ve formátu CSV do 

tabulkového kalkulátoru.

Jednoduchost a kontrola
Pro spuštění účtování vytvořte osobní účet každého uživatele 

jednoduchým zkopírováním příslušných informací z vašeho 

síťového serveru. Pak nastavte, jaké funkce mají dovoleno používat, 

a přidejte kredity na účty oddělení nebo jednotlivých pracovníků.

Každý se může sám zaregistrovat*1 přes ovládací panel 

MFP a přihlásit pomocí přístupové karty nebo zadáním 

uživatelského jména/hesla, ale zařízení ho obslouží, jen když 

bude mít dostatečný kredit. 

Správce systému nebo účtu může kredity podle potřeby 

snadno doplňovat tak, aby nedošlo k ohrožení produktivity. 

Nastavení limitů však přiměje uživatele, aby více přemýšleli 

o zdrojích, které spotřebovávají.

PROHLÉDNĚTE SI STAV ÚČTU A AKTIVUJTE MFP

 JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ PŘIHLÁŠENÍ 

*1 Active Directory

rychlý tisk tisk a vymazání

další informace
aktivovat
aktivovat MFP zařízení »

3 soubory

Odhlášení
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Pohodlná obsluha zvyšuje produktivitu /Právě proto 
nabízíme chytré, ale snadno použitelné nástroje.  

Vysoký výkon, vysoká produktivita  

Nasazení účtovacího řešení usnadňuje výběr několika jazyků 

a měn. Podporována je široká škála multifunkčních tiskáren*2, 

od základních strojů až po nejmodernější a nejvýkonnější 

modely.

Uživatelé si mohou také usnadnit rutinní kancelářské 

úlohy pomocí kompatibilních Single Sign On Sharp OSA 

(Open Systems Architecture) aplikací, aby se nemuseli stále 

přihlašovat nebo se vracet ke svému pracovnímu stolu.

Aktivace tisku přímo u tiskárny
Když si pořídíte doplněk MX-SW311, získáte také možnost 

používat funkci „pull printing“. Tato funkce umožňuje uživatelům 

tisknout z libovolné multifunkční tiskárny Sharp v zabezpečené 

síti v okamžiku, kdy jsou osobně přítomni u tiskárny, aby nedošlo 

k úniku citlivých nebo důvěrných dokumentů.

Účtování zákazníkům 
Doplněk MX-SW312 toho zvládá ještě více. Poskytuje nejen 

všechny výhody standardní verze, ale přidává možnost účtování 

zákazníkům. V režimu zákaznického účtování může obsluha 

účtovat jednotlivé zakázky přímo podle konkrétních zákazníků, 

nákladových středisek nebo kódů zákaznických projektů.

Přehledy a faktury je možné vystavovat zákazníkovi nebo je 

používat pro účely interního účtování. 

PŘEHLEDNÉ, BAREVNĚ ODLIŠENÉ IKONY  
USNADŇUJÍ VOLBU PROVOZNÍHO REŽIMU

PŘÍMÉ ZÁKAZNICKÉ ÚČTOVÁNÍ  
ZA KOPÍROVÁNÍ, SKENOVÁNÍ NEBO TISK

*2 Vyžaduje MFP podporující Sharp OSA

rychlý tisk tisk a vymazání

další informace »
aktivovat
aktivovat MFP zařízení »

Zákazník
vybrat nového zákazníka »

Váš aktuální zůstatek Jméno zákazníka

3 soubory

Odhlášení

zákazníkosobní

Odhlášení

aktivovat zákaznický režim »aktivovat osobní režim
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Seznamte se se společností Sharp 

Sharp již několik desetiletí nejen vyrábí rychlé, spolehlivé tiskárny a multifunkční systémy, ale vyvíjí také nové, produktivnější nástroje pro správu dokumentů. Mnohé 
z nich získaly ocenění od respektovaných, nezávislých výzkumných institucí. Všechny nabízí špičkový výkon, který často výrazně ovlivní produktivitu práce.

Sharp je skutečně globální společnost s lokálním zastoupením ve všech hlavních zemích. Naše působnost však sahá daleko za hranice kancelářského tisku. Dnes pokrývá-
me potřeby celého průmyslu například inovacemi v oblasti LCD, laserových diod, flash pamětí, solárních článků, iontových čističů vzduchu nebo projektorů.

Poznámky

32 nebo 64bitový  Windows Server® 2008 Standard a Enterprise
  Windows Server® 2008 R2 Standard a Enterprise
  Windows Server® 2012 R2 Standard a Enterprise
  Windows Server® 2012 R2 Standard a Enterprise
  Windows® 7 Professional
  Windows® 8.1 Professional

Java GlassFish Server Open Source Edition 4.0 (dodáván s instalačním programem)

Java SE Development Kit (JDK) 1.7.0 (dodáván s instalačním programem)

Databáze PostgreSQL 9.3.3-1 (dodávána s instalačním programem)

Apache 2.4.10 web server (dodáván s instalačním programem)

PHP 5.4.33 (dodáván s instalačním programem)

Internet Explorer 6 (nebo vyšší) nebo Firefox 3 (nebo vyšší)

MFP s Sharp OSA 3.0 (nebo vyšší)

MX-AMX3 

Počet souběžně podporovaných MFP závisí na hardwaru serveru – Sharp nestanoví žádné softwarové omezení

POŽADAVKY NA MFP

PODPOROVANÝ OSPOŽADAVKY NA SOFTWARE

Rychlost procesoru (GHz) (minimum) 1,5

HDD (GB) (minimum) 25

RAM (GB) (minimum) 1

POŽADAVKY NA HARDWARE 

Design a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku.
Windows, Windows NT a Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation v USA
anebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky příslušných vlastníků. © Sharp Corporation 2014. Ref: MX-SW310/MX-SW311/MX-SW312. 
Prosinec 2014 Job No. 15413. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.


