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Move forward to the next stage
with Kyocera’s cloud print solution
Kyocera Cloud Print and Scan

Kyocera
Cloud Print and Scan
จััดการค่่าใช้้จ่า่ ยงานพิิมพ์์และสร้้างความมั่่น
� ใจเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยใน
เอกสารของคุุณบนระบบคลาวด์์
้
"Kyocera Cloud Print and Scan: KCPS" ช่วยลดค่าใช้จา่ ยแฝงเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารบนอุ ปกรณ์ของเคียวเซร่า และตัง
่
่
่
้
่
เป้ าเพือให้บริษัท้สามารถติดตังและใช้งานโซลูชน
์ เวอร์
ั การพิมพ์โดยปราศจากค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้องกับระบบเซิรฟ

พิิมพ์์และสแกนเอกสารได้้จากทุุกที่่� ทุุกเวลา

การจััดการด้้านความปลอดภััย

ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบคลาวด์ คุณสามารถสัง่
พิมพ์งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา

่ จำ�เป็ นในการสัง่ พิมพ์งานจากเครื่องมัลติ
การยืนยันตัวตนเป็ นสิง
่
ฟั งก์ชน
อผิดพลาดจากการ
ั ่ โดยสามารถช่วยลดความเสียงและข้
พิมพ์เอกสารได้

การจััดการงานพิิมพ์์อย่่างง่่าย

ต้้นทุุนต่ำำ��, ติิดตั้้ง
� ง่่ายโดยไม่่จำ�ำ ต้้องเรีียนรู้้ใ� ห้้ยุ่่�ง
ยาก

บริษัทสามารถสร้างข้อกำ�หนดในการพิมพ์, ควบคุมการพิมพ์
และวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจากรายงานของระบบได้

2

ตัดค่าใช้จา่ ยที่ไม่จ�ำ เป็ นสำ�หรับดำ�เนินการและการจัดการอุ ปกรณ์ไอที

Benefits for Cloud Solution:
ประหยัดค่าใช้จา่ ย / จ่ายเท่าที่ใช้

่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
เพิม

้ ไม่จ�ำ เป็ น
ด้วยการใช้งานระบบ KCPS คุณจะจ่ายเฉพาะค่าบริการเท่านัน
ต้องลงทุนระบบอื่น ๆ

KCPS คือการพิมพ์งานผ่านระบบคลาวด์ / การสแกน พนักงานสามารถ
สัง่ พิมพ์และสแกนเอกสารได้โดยง่าย บนระบบคลาวด์จากทุกที่ ทุกเวลา

การป้ องกันอย่างปลอดภัย

ไม่จ�ำ เป็ นต้องดูแลรักษาระบบ

การใช้งานฟั งก์ชน
ั่ "Client Spooling" ทำ�ให้งานจะถูกจัดเก็บภายใน
ระบบเครือข่ายของลูกค้า และสามารถสัง่ พิมพ์ได้จากทุกเครื่องพิมพ์ โดย
้ ที่จะถูกเก็บไว้บนระบบคลาวด์
จะมีเพียงข้อมูลการใช้งานเท่านัน

คุณไม่จ�ำ เป็ นต้องพะวงเกี่ยวกับการดูแลรักษาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ใน
การบริการดังกล่าวนี้

Key Features
รองรับการเชื่อมต่อระบบคลาวด์อ่ ืน ๆ

พิมพ์เอกสารได้จากทุกที่

รองรับการพิมพ์ หรือการสแกน โดยเชื่อมต่อกับผูใ้ ห้บริการ
อื่น เช่น OneDrive™, Google Drive™, and Box™.

สามารถสัง่ พิมพ์งานจากเครื่องมัลติฟังก์ชน
ั ่ เคียวเซร่าที่
รองรับ HyPas ได้ทก
ุ เครื่อง ด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
เครือข่ายของลูกค้า

การกำ�หนดโควต้าสำ�หรับถ่ายและพิมพ์
เอกสาร

ความปลอดภัย

การกำ�หนดโควต้าเพื่อจัดการพฤติกรรมการพิมพ์ และลดค่า
้ หมด
ใช้จา่ ยงานพิมพ์ทัง

งานจะถูกสัง่ พิมพ์ หลังจากการยืนยันตัวตนด้วยชื่อผูใ้ ช้,
้
แตะบัตร หรือ รหัสผ่าน แล้วเท่านัน

การส่งต่อข้อมูลจากแฟกซ์

การจัดการด้วยรายงาน

หลังจากรับแฟกซ์แล้ว เครื่องมัลติฟังก์ชน
ั ่ จะส่งต่อข้อมูลไป
เก็บไว้บนระบบคลาวด์ที่รองรับ เพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถตรวจ
สอบข้อมูลบนมือถือ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

สรุปรายงานข้อมูลมิเตอร์ เพื่อช่วยบริหารจัดการเครื่องพิมพ์
ให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณได้อย่างถูกต้อง
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Specification
Device Compatibility:

Client Operating System:

+ Kyocera compatible HyPAS MFPs*

+ Windows 8.1 or later
+ MacOS 10.13 or later (*M1 chip is not supported)

3rd Party Cloud Storage Support:
+ Google Drive™

Browser Support:

+ OneDrive™
OneDrive for business

+ Google Chrome
+ Microsoft Edge (Chromium)

+ Box™
Box Enterprise / Enterprise plus
Box Business / Business plus

+ Safari

*ข้ อมู ลอื่ น ๆ เกี่ ยวกั บรุ ่ นเครื่ องที่ รองรั บการใช้ งาน สามารถตรวจสอบได้ ที่ www.kyoceradocumentsolutions.co.th

Check out our website for more information about
Kyocera Cloud Print and Scan

บริ ษั ท เคี ยวเซร่า ด็ อคคิ วเม้ นท์ โซลู ชั ่ นส์ (ประเทศไทย) จำ�กั ด
335 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800
โทร. 02-586-0333, 02-586-0336-9 (อั ตโนมั ติ 48 สาย)
แฟ็ กซ์ . 02-586-0278
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