
Bezpieczny obieg dokumentów i informacji w Twojej firmie 

 

Documaster Easy Office to poprawa bezpieczeństwa informacyjnego poprzez 

monitorowanie drukowanych dokumentów, zarządzanie prawami dostępu do urządzeń 

oraz funkcje wydruku poufnego i odlokalizowanego (podążającego). 

Z systemem Documaster Easy Office możesz również zwiększyć efektywność 

pracowników Twojego biura dopasowując urządzenia wielofunkcyjne do określonych 

potrzeb i podnosząc ich ergonomię. 

 

Bezpieczeństwo informacyjne 

Bezpieczeństwo obiegu informacji                   

i dokumentów zapewnia 

rozbudowany system zarządzania 

prawami dostępu użytkowników do 

oprogramowanych urządzeń. Funkcja 

wydruku poufnego gwarantuje 

zachowanie bezpieczeństwa 

istotnych dla organizacji 

dokumentów. Identyfikacja 

użytkowników przy urządzeniach 

odbywa się za pomocą kart 

(chipowych, zbliżeniowych), 

domenowej pary login-hasło, kodu 

PIN lub czujników biometrycznych                

(np. odcisk linii papilarnych). 

 

Wzrost efektywności 

 

 

 

 

 

 



Ergonomicznie zaprojektowany panel LCD,i dentyczny dla wszystkich urządzeń w 

przedsiębiorstwie skraca czas potrzebny na wykonanie zadania. Indywidualizacja 

oprogramowania urządzeń wielofunkcyjnych umożliwia szybsze spełnienie nietypowych  

potrzeb użytkowników. Funkcja wydruku podążającego (ang. follow me printing) umożliwia 

odbiór wydruku z dowolnego urządzenia w systemie i likwiduje niepotrzebne przestoje w 

pracy 

 

 Wydruk poufny 

 Monitorowanie drukowanych 

 dokumentów 

 Ograniczenie dostępu do 

urządzeń 

 

 Wydruk podążający 

 Zwiększenie produktywności  

i ergonomii 

 Integracja z zewnętrznymi  

systemami 

Integracja 

Integracja urządzeń wielofunkcyjnych z innymi elementami systemu informatycznego, pozwoli 

na pełne wykorzystanie ich funkcjonalności. Istnieje możliwość indywidualnej integracji 

urządzeń z systemami ERP, workflow, archiwizacyjnymi, OCR i innymi. 

Zautomatyzowane skanowanie dokumentów i przesyłanie ich na pocztę elektroniczną 

użytkownika umożliwia ich późniejszą archiwizację. 

 

Certyfikat kompatybilności RiDP™ 

Oprogramowanie Documaster Easyoffice przeszło wymagające testy 

kompatybilności Ricoh RiDP™. Spełnienie tych wymogów gwarantuje 

zgodność oprogramowania z większością obecnie oferowanych 

urządzeń wielofunkcyjnych Nashuatec, Ricoh, Gestetner i Rex-Rotary 

. 

Oprogramowanie jest również kompatybilne z urządzeniami marek 

EPSON oraz SHARP. 

 

Producentem oprogramowania jest Euroimpex S.A., 

firma z ponad 30-letnim doświadczeniem we 

wdrażaniu systemów produkcji dokumentów oraz 

serwisowaniu urządzeń. 
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