
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bättre ordning 

på utskrifterna! 
Nuance SafeCom™ Smart Printing



Sluta slösa och 
börja spara! 
Symptomen är lätta att upptäcka – utskrifter som blir liggande 

i närheten av skrivaren  i väntan på att kastas i papperskorgen, 

eller  ännu  värre,  kommer  i   händerna på  obehöriga  som 

läser  dem. Ett annat tydligt  tecken är onödiga  utskrifter  av 

e-postmeddelanden och webbsidor, ofta i färg och sällan 

dubbelsidigt. Slöseri, stigande kostnader och säkerhetsrisker är 

vanliga fenomen i traditionella utskriftsmiljöer. 

 
Lyckligtvis är det inte svårt att sätta stopp för slarv och slöseri 

med utskrifter. Med rätt verktyg kan företag och organisationer 

minska sina utskriftskostnader med över 30 procent, samtidigt 

som de höjer dokumentsäkerheten och förbättrar effektiviteten. 

 
Nuance SafeCom Smart Printing™  är en lättinstallerad lösning 

för utskriftshantering som effektivt åtgärdar vanliga problem. 

 
•   Sänk driftskostnaderna 

Minska antalet utskrifter 
 

 
•   Påverka användarnas utskriftsbeteende 

Optimal användning av dubbelsidig utskrift och färgutskrift 
 

 
•   Minska pappers- och toneranvändning avsevärt 

Inför utskriftsregler och serverstyrda utskrifter 
 

 
•   Bättre utskriftshantering för IT-avdelningen 

Centralisera administration av användare och enheter 
 

 
•   Inrätta konfidentiella utskrifter 

Autentisering och serverstyrda utskrifter 
 

 
•   Förenkla dokumenthantering 

Skriv ut på valfri enhet, skanna och distribuera dokument 

 
 

”Tack vare den nya utskriftslösningen vet vi hur 

stora utskriftsvolymer varje avdelning, skola eller 

kasino genererar, vilket har möjliggjort effektivare 

hantering. Vår personal har tillgång till flera olika 

funktioner på en enda skrivare och har berättat 

att detta ökat deras produktivitet.” 

 
Hugo Sousa, chef för 

tekniska avdelningen, 

Turismo de Portugal 

 
 
 
 
 

 
Optimera användningen av skrivarparken 

Med hjälp av SafeCom Pull Print and Authentication förvandlas 

nätverksskrivare  till virtuella personliga  skrivare, så att företag 

kan konsolidera och göra sig av med diverse skrivbordsenheter 

och spara underhållskostnader. 

 
Bättre kontroll genom utskriftshantering 

Central administration av användare, tjänster och enheter gör 

att IT-personalen kan effektivisera sitt  arbete och supporten 

till användarna. 

 
Säkra utskrifter och skydd av information 

Genom   autentisering   kan   företag   reglera    tillgången    till 

flerfunktionsskrivare   och   skydda   enheter   mot   obehörig 

användning  av utskrifts-,  skanner-, e-post-  och  kopierings- 

funktioner. Genom autentisering och serverbaserade utskrifter 

underlättas   konfidentiella   utskrifter   eftersom   dokumenten 

ifråga endast lämnas ut till rätt person.



Spara minst 30 % 
Nuance   SafeCom   Smart   Printing™       har   en   rad   olika 

funktioner avsedda att  förenkla  utskriftshantering,  förbättra 

dokumentsäkerheten, öka personalens  effektivitet och skära 

ner utskriftskostnader.  Genom regelbaserad  utskrift  kan du 

förändra användarnas beteende för att optimera användningen 

av dubbelsidig  utskrift  och  färgutskrift,  något som  minskar 

slöseri och ger besparingar på 15 procent. 

Serverbaserad utskrift  ger  användarna möjlighet  att  välja 

vilka utskriftsjobb  som ska skrivas ut eller raderas och 

bortglömda jobb tas bort automatiskt, vilket minskar pappers- 

och  tonerkostnaderna med  ytterligare  15  procent.  Viktiga 

spårnings- och rapportfunktioner för fortlöpande övervakning 

av utskriftsaktivitet, så att IT-avdelningen snabbt kan identifiera 

och åtgärda problemområden. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

På SafeCom-kompatibla nätverksskrivare kan användare skicka sina utskrifter och sedan autentisera sig och 

hämta ut dem från valfri skrivare. 
 

Större effektivitet genom 
rörlighet och funktion för 
skanning till mapp 

 

 
Genom stöd för mobilutskrifter kan användare skicka utskriftsjobb 

från mobilen,  datorplattan  eller den bärbara datorn medan de 

befinner sig på resande fot och sedan hämta utskrifterna där 

och när det passar dem bäst. Genom serverstyrd mobilutskrift 

förvandlas användarens smarta mobil  till en universalstyrenhet 

för serverbaserade utskrifter  som alltid  finns nära till  hands. 

SafeCom Smart Scan ger smidigt och effektivt stöd för skanning 

till mappar från flerfunktionsskrivare med enkel tillgång till 

skannade dokument via webbläsare eller datorklient. 

Modulbaserat, flexibelt 
och lättinstallerat 
 
 
 
 
Nuance SafeCom Smart Printing™-plattformen har en hel svit 

av tillvalsmoduler  och tilläggsfunktioner,  vilket  gör det möjligt 

att utforma lösningen precis  som du vill  ha den idag – utan 

att behöva göra avkall på utbyggnadsmöjligheter för att möta 

framtida behov. Det finns stöd för kundfakturering, kryptering, 

betalning  per  utskrift  med  flera tilläggsfunktioner.  SafeCom 

Smart Printing™  är tillverkaroberoende och fritt från omfattande 

analysbehov. Det kräver inte heller någon konsultrådgivning eller 

IT-integreringsprojekt som spränger alla budgetram



 
 
Moduler i SafeCom 

SafeCom Go 

En mjukvara integreras i MFP för att SafeCom skall 

kunna visas i displayen. 

 

SafeCom Tracking & Report 

SafeCom Tracking samlar in detaljerad information om 

varje registrerad aktivitet t.ex. dokumentets ägare, antal 

sidor, duplex/simplex, toner-täckning, färg/gråskala och 

pris. 

 

SafeCom Pay & ePay 

SafeCom Pay är avsedd för lärosäten, bibliotek och 

offentliga organisationer där det finns ett behov av att ta 

betalt av användare för utskrifter och kopiering. 

Funktionen ser till att ingen kan skriva ut eller kopiera 

utan att det finns pengar på sitt konto. 

 

SafeCom Mobile Print 

För att skriva ut från smartphones, läsplattor och laptops 

använder du SafeCom Mobile Pull Print. Utskrifterna 

kommer in i SafeComsystemet och du kan använda 

traditionell Pull Print för att få ut dina utskrifter. 

SafeCom SmartScan 

Scanna direkt till din dator med omvänd Pull Print, du 

behöver inte belasta e-postservern med tunga jobb. 

 

SafeCom Client Billing 

SafeCom Client Billing är en modul som ger möjligheten 

att utifrån ett väldokumenterat underlag, fakturera kunder 

för utskrift och kopiering på projektnivå. SafeCom Client 

Billing kan integreras med CRM- eller ERP-system 

genom SafeComs API. 

 

SafeCom Enterprise 

Används när flera servrar samverkar för att stödja flera 

kontor. Andra fördelar är att du får ”Failover Servers” – 

När en server är nere tar en annan över, och kan arbeta 

med ”Roam-printing” över stora nätverk 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vi kan SafeCom. 

Distributör Sverige: 
Netprint Solution 
 
Hitta din lokala återförsäljare 
på www.netprint.se 
 


