Raportowanie
i statystyka
Nadzorowanie kosztów
drukowania i kopiowania
oraz obliczanie oszczędności

you can

Kontrola kosztów w firmach wymaga informacji o sposobie
wydawania budżetu na wydruki. Firmy świadczące usługi,
np. kancelarie prawne, muszą mieć informacje o wydrukach
realizowanych dla określonych klientów, aby móc naliczyć
odpowiednie opłaty. Szkoły i uniwersytety muszą mieć
możliwość poinformowania uczniów i studentów o koszcie
wydruków lub kopii, aby nie obciążać swoich pracowników
zbędnymi zadaniami.

Zalety rozwiązania uniFLOW

integrowane rozwiązanie z takimi
• Zfunkcjami
jak rozliczanie wydruków i
kopii, bezpieczne drukowanie,
tworzenie tras dla zadań oraz
zapisywanie dokumentów

odułowy system, który można
• Mskonfigurować
pod kątem określonych
potrzeb danej firmy

Zalety modułu Statistics

adzorowanie i kontrolowanie
• Nkosztów
drukowania, kopiowania i
skanowania

Raport ogólny

Raport szczegółowy

Moduł Statistics rozwiązania uniFLOW
pozwala na nadzorowanie wydruków i kopii
tworzonych zarówno na urządzeniach
sieciowych, jak i lokalnych1, oraz
zapisywanie tych informacji w lokalnej bazie
danych w celu wygenerowania
odpowiednich raportów. Drukarki mogą być
przypisane do jednego z czterech profili
kosztowych. Pozwala to na przykład działowi
finansowemu na nadzorowanie kosztów
wewnętrznych i zewnętrznych oraz zysku w
przypadku każdej strony wydruku lub kopii.
W firmach, które obciążają klientów
kosztami wydruku, użytkownik podczas
drukowania lub kopiowania może wybrać
wielopoziomowe centrum kosztów2.
Rozwiązanie uniFLOW oferuje ponad 40
standardowych raportów, które pozwalają na
analizę danych na różne sposoby wymagane
przez administratora lub dział finansowy.
Raporty mogą być generowane
automatycznie i regularnie przesyłane pocztą
elektroniczną do określonych odbiorców.
Narzędzie Crystal Reports® umożliwia
tworzenie własnych raportów i ich
bezpośredni import do rozwiązania
uniFLOW. Pozwala to na rozszerzenie funkcji

raportowania i realizację specyficznych
potrzeb danej firmy.
Moduł Statistics zawiera raporty
przedstawiające oszczędności osiągnięte
przez firmy, które włączyły rozwiązanie
uniFLOW do swoich strategii realizacji
wydruków. W wielu firmach setki stron
wydruków, które nie zostały odebrane z
drukarek, są wyrzucane do kosza.
Rozwiązanie uniFLOW pozwala zmniejszyć
takie marnotrawienie środków przez
bezpieczne zapisanie zadań na serwerze
wydruków oraz ich fizyczną realizację, gdy
użytkownik dokona uwierzytelnienia na
urządzeniu3. Osiągnięte w ten sposób
oszczędności finansowe i korzyści dla
środowiska naturalnego można wyświetlić w
raporcie statystycznym. Raport przedstawia
także oszczędności wynikające z
przekierowania zadań z drogich drukarek
laserowych do tańszych urządzeń
wielofunkcyjnych oraz zablokowania
autoryzacji określonych zadań4.

zyskanie informacji o sposobie
• Ueksploatacji
bieżącej infrastruktury
wydruków przed zakupem nowych
urządzeń

rzedstawienie zwrotu z wdrożenia
• Pnowej
strategii realizacji wydruków
U

zyskanie
dostępu do nowych
• strumieni przychodów
dzięki
zwracaniu środków przez studentów
lub wielopoziomowych kodów kosztów
przy realizacji wydruków dla klientów

lanowe tworzenie ponad 40
• Pstandardowych
raportów
worzenie własnych szablonów
• Traportów
przy użyciu narzędzia Crystal
Reports

ksportowanie danych dotyczących
• Ewydruków
i kopii do zewnętrznych
systemów obsługi biura
F unkcje wymagające modułu Desktop Printing
Funkcje wymagające licencji uniFLOW SPP Device Licence
for MEAP lub uniFLOW Login Device for CMFP
3
Funkcje wymagające modułu Secure Printing
4
Funkcje wymagające modułu Rules and Routing
1
2

Raportowanie i statystyka

Nadzorowanie kosztów drukowania, kopiowania i skanowania
Oprogramowanie i moduły
wymagane przez rozwiązanie
uniFLOW

bazowa uniFLOW (WE, BE,
• LCE,icencja
EE)
unkcje raportowania i statystyki
• Fwymagają
modułu Statistics

Formaty eksportu raportów

• PDF
• Rich Text Format (RTF)
• Excel (XLS)
• XML

Obsługiwane bazy danych

QL Server 2000/2005/2008 (w
• Swersji
32- lub 64-bitowej)
S

QL
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2005 Express Edition
•
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SDE
•

System operacyjny dla
serwera uniFLOW
Funkcje statystyczne

•

Z apisywanie danych rozliczeniowych
dotyczących wydruków i kopii w bazie
danych

apisywanie informacji o
• Zwielopoziomowym
centrum kosztów
M

ożliwość
tworzenia
ponad 40
• standardowych raportów
przy użyciu

•
ożliwość wyboru różnych profili
• Mkosztowych
przedstawianych w raportach
F

iltrowanie
raportów
podstawie
• drukarki, użytkownika,nagrupy
lub centrum
T worzenie raportów o potencjalnych
oszczędnościach

wbudowanego aparatu Crystal Reports

kosztów, możliwość określania przedziału
czasu uwzględnianego w raporcie

narzędzia Crystal Reports

raportów

ożliwość dodawania nowych, własnych
ożliwość wyświetlania tabeli „pierwszej
• Mraportów
• Mdziesiątki”
statystycznych przy użyciu
w przypadku określonych

•
utomatyczne wysyłanie raportów
• Apocztą
elektroniczną do wybranych
E ksport danych statystycznych
w formacie XML

• Windows 2000/2003/2008
nternet Information Server 5.0
• I(2000),
6.0 (2003), 7.0 (2008)
P

rzeglądarka
Internet Explorer 5.5 lub
• nowsza (zalecana
przeglądarka:
Internet Explorer 7)
Crystal Reports to zarejestrowany znak towarowy firmy Business
Objects SA. Wszystkie pozostałe nazwy i produkty są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
odpowiednich właścicieli.

ożliwość tworzenia w przypadku
• Mniektórych
raportów wykresu kołowego
dla wydruków i kopii lub wykorzystania
obsługi koloru

odbiorców

worzenie harmonogramu
• Tautomatycznego
generowania raportów
E

ksport
danych
statystycznych
w różnych
• formatach
worzenie raportów przedstawiających
• Toszczędności
uzyskane dzięki
bezpiecznemu usuwaniu zadań3,
tworzeniu tras na podstawie reguł4 oraz
realizacji przepływu uwierzytelniania4
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