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Kyocera Cloud Print and Scan



"Kyocera Cloud Print and Scan: KCPS" ชว่ยลดค่าใชจ้า่ยแฝงเก่ียวกับการพมิพเ์อกสารบนอุปกรณ์ของเคียวเซรา่ และตัง้
เป้าเพื่อใหบ้รษัิท้สามารถติดตัง้และใชง้านโซลชูัน่การพมิพโ์ดยปราศจากค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบเซริฟ์เวอร์

จดัการค่าใชจ้า่ยงานพมิพแ์ละสรา้งความมั�นใจเกี�ยวกับความปลอดภััยใน
เอกสารของคณุบนระบบคลาวด์

Kyocera 
Cloud Print and Scan

พิมิพิแ์ละสแกนเอกสารได้้จากทุกุทุ่� ทุกุเวลา การจดั้การด้้านความปลอด้ภััย

การจดั้การงานพิมิพิอ์ยา่งง่าย ต้้นทุนุต้ำ�า, ติ้ด้ตั้�งง่ายโด้ยไมจ่ำาต้้องเรย่นร้ใ้ห้้ยุง่
ยาก

ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องพมิพเ์ขา้กับระบบคลาวด์ คณุสามารถสัง่
พมิพง์านได้จากทกุท่ี ทกุเวลา

การยนืยนัตัวตนเป็นสิง่จำาเป็นในการสัง่พมิพง์านจากเครื่องมลัติ
ฟังก์ชัน่ โดยสามารถชว่ยลดความเสีย่งและขอ้ผดิพลาดจากการ
พมิพเ์อกสารได้

บรษัิทสามารถสรา้งขอ้กำาหนดในการพมิพ,์ ควบคมุการพมิพ ์
และวเิคราะหค่์าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจากรายงานของระบบได้ ตัดค่าใชจ้า่ยท่ีไมจ่ำาเป็นสำาหรบัดำาเนินการและการจดัการอุปกรณ์ไอที
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ประหยดัค่าใชจ้า่ย / จา่ยเท่าท่ีใช้
ด้วยการใชง้านระบบ KCPS คณุจะจา่ยเฉพาะค่าบรกิารเท่านัน้ ไมจ่ำาเป็น
ต้องลงทนุระบบอ่ืน ๆ

การป้องกันอยา่งปลอดภัย
การใชง้านฟังก์ชัน่ "Client Spooling" ทำาใหง้านจะถกูจดัเก็บภัายใน
ระบบเครอืขา่ยของลกูค้า และสามารถสัง่พมิพไ์ด้จากทกุเครื่องพมิพ ์โดย
จะมเีพยีงขอ้มูลการใชง้านเท่านัน้ท่ีจะถกูเก็บไวบ้นระบบคลาวด์

Benefits for Cloud Solution:

Key Features

การกำาหนดโควต้าสำาหรบัถ่ายและพมิพ์
เอกสาร
การกำาหนดโควต้าเพื่อจดัการพฤติกรรมการพมิพ ์และลดค่า
ใชจ้า่ยงานพมิพทั์ง้หมด

ความปลอดภัย
งานจะถกูสัง่พมิพ ์หลังจากการยนืยนัตัวตนด้วยชื่อผูใ้ช,้ 
แตะบตัร หรอื รหสัผา่น แล้วเท่านัน้

รองรบัการเชื่อมต่อระบบคลาวด์อ่ืน ๆ
รองรบัการพมิพ ์หรอืการสแกน โดยเชื่อมต่อกับผูใ้หบ้รกิาร
อ่ืน เชน่ OneDrive™, Google Drive™, and Box™.

พมิพเ์อกสารได้จากทกุท่ี
สามารถสัง่พมิพง์านจากเครื่องมลัติฟังก์ชัน่เคียวเซรา่ท่ี
รองรบั HyPas ได้ทกุเครื่อง ด้วยการเชื่อมต่อเขา้กับระบบ
เครอืขา่ยของลกูค้า

การจดัการด้วยรายงาน
สรุปรายงานขอ้มูลมเิตอร ์เพื่อชว่ยบรหิารจดัการเครื่องพมิพ์
ใหส้อดคล้องกับธุรกิจของคณุได้อยา่งถกูต้อง

การสง่ต่อขอ้มูลจากแฟกซ์
หลังจากรบัแฟกซแ์ล้ว เครื่องมลัติฟังก์ชัน่จะสง่ต่อขอ้มูลไป
เก็บไวบ้นระบบคลาวด์ท่ีรองรบั เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถตรวจ
สอบขอ้มูลบนมอืถือ ได้จากทกุท่ี ทกุเวลา

เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน
KCPS คือการพมิพง์านผา่นระบบคลาวด์ / การสแกน พนักงานสามารถ
สัง่พมิพแ์ละสแกนเอกสารได้โดยง่าย บนระบบคลาวด์จากทกุท่ี ทกุเวลา

ไมจ่ำาเป็นต้องดแูลรกัษาระบบ
คณุไมจ่ำาเป็นต้องพะวงเก่ียวกับการดแูลรกัษาฮารด์แวรห์รอืซอฟต์แวร ์ใน
การบรกิารดังกล่าวนี้
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บริ ษัท เคียวเซรา่ ด็อคคิ วเม้นท์ โซลู ชั่ นส์  (ประเทศไทย) จำากัด
335 ถนนรัชดาภิั เษก แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800
โทร. 02-586-0333, 02-586-0336-9 (อัตโนมั ติ  48 สาย)
แฟ็กซ์. 02-586-0278

Client Operating System: 
 + Windows 8.1 or later
 + MacOS 10.13 or later (*M1 chip is not supported)

 
Browser Support:

 + Google Chrome
 + Microsoft Edge (Chromium)
 + Safari 

Device Compatibility: 
 + Kyocera compatible HyPAS MFPs* 

3rd Party Cloud Storage Support: 
 + Google Drive™
 + OneDrive™ 
OneDrive for business

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

*ข้อมู ลอ่ื น ๆ เก่ี ยวกับรุ ่ นเครื่ องท่ี รองรับการใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ ท่ี  www.kyoceradocumentsolutions.co.th

Specification

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

https://www.kyoceradocumentsolutions.com/th/th/products/business-application/cloud-print-and-scan/

