
Tiến đến giai đoạn mới với 
giải pháp in đám mây Kyocera

www.kyoceradocumentsolutions.com/vn/

Kyocera Cloud Print and Scan



Quét và In Đám mây của Kyocera nâng cao khả năng hiển thị các chi phí liên quan đến in ấn trên các 
thiết bị Kyocera và phù hợp với các công ty đang cố gắng để dễ dàng cài đặt và cấu hình giải pháp quản 
lý in mà không phải chịu thêm các chi phí liên quan đến máy chủ.

Quản lý chi phí in và đảm bảo tính bảo mật
cho tài liệu của bạn từ Đám mây.

Kyocera 
Cloud Print and Scan

In và quét mọi lúc mọi nơi Quản lý bảo mật 

Quản lý in dễ dàng Chi phí thấp, triển khai dễ dàng mà 
không cần quản lý

Chúng tôi đăng ký thiết bị trên Đám mây, bạn có 
thể in mọi lúc, mọi nơi.

Yêu cầu xác thực để lấy được tài liệu từ máy MFP, 
giúp giảm thiểu rủi ro từ những bản in vô chủ.

Doanh nghiệp có thể áp dụng chính sách quản lý 
in, kiểm soát tác vụ in và phân tích hiệu quả chi phí 
thông qua các báo cáo. 

Loại bỏ các yêu cầu về triển khai và quản lý hạ tầng 
CNTT.

2



Tiết kiệm chi phí / Dùng bao nhiêu trả 
bấy nhiêu
Bằng cách sử dụng Quét và In Đám mây của Kyocera, bạn 
chỉ trả phí dịch vụ (SaaS), và không cần thêm chi phí đầu tư 
ban đầu nào khác. 

Đảm bảo An toàn
Sử dụng tính năng Client Spooling, tác vụ in có thể lưu trên 
mạng của Khách hàng và có thể được lấy từ bất kỳ thiết 
bị nào – chỉ có siêu dữ liệu (metadata)  mới được lưu trên 
Đám mây (AWS).

Lợi ích của các Giải pháp Đám mây:

Tính năng chính

Hạn ngạch & các Chính sách In 
& Sao chụp
Chỉ định hạn ngạch & chính sách để quản lý thói 
quen in ấn & giảm tổng chi phí sử dụng. 

Bảo mật
Tác vụ chỉ được thực hiện sau khi người sử dụng 
xác thực bằng user ID, thẻ truy cập hoặc mã 
PIN.

Tích hợp với Lưu trữ
Đám mây của bên thứ 3
In từ và quét đến kho lưu trữ Đám mây được kết 
nối của bên thứ 3: OneDrive™, Google Drive™, 
and Box™.

In từ bất kỳ nơi đâu
Tác vụ in có thể được lấy từ bất kỳ thiết bị 
Kyocea tương thích HyPAS nằm trong mạng của 
Khách hàng.

Báo cáo để hiện thực hóa
Các báo cáo giúp bạn đưa ra quyết định đúng 
trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của 
bạn.

Chuyển tiếp FAX
Có thể kiểm tra FAX nhận được tại máy MFP ở 
văn phòng bằng cách chuyển tới kho lưu trữ 
Đám mây của bên thứ 3 từ thiết bị di động mọi 
lúc, mọi nơi.

Nâng cao Hiệu suất
Quét và In Đám mây của Kyocera là ứng dụng quét / in 
dựa trên Đám mây, nhân viên có thể in và quét dễ dàng từ 
Đám mây mọi lúc, mọi nơi.

Không lo lắng về Bảo trì
Không cần bảo trì phần cứng và phần mềm đối với dịch vụ 
này.
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KYOCERA Document Solutions không đảm bảo rằng tất cả thông số kỹ thuật được đề cập đều không có sai sót. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Thông tin là chính xác 
tại thời điểm công bố. Tất cả các thương hiệu và tên sản phẩm khác có thể là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và được thừa nhận tại đây.
© 2022 KYOCERA Document Solutions Asia Limited. 

www.kyoceradocumentsolutions.com/vn/

Tầng 5, Số 2 ngõ 218 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
(Số 2 Hoàng Cầu Mới)
Phone: +84-24-3644-2888

Hệ điều hành máy trạm:
 + Windows 8.1 or later
 + MacOS 10.13 or later (*M1 chip is not supported)

 
Hỗ trợ trình duyệt:

 + Google Chrome
 + Microsoft Edge (Chromium)
 + Safari 

Thiết bị tương thích:
 + Kyocera compatible HyPAS MFPs* 

Hỗ trợ kho lưu trữ Đám mây của bên thứ 3:
 + Google Drive™
 + OneDrive™ 
OneDrive for business

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

*Xem thêm thông tin về các thiết bị tương thích tại  www.kyoceradocumentsolutions.com/vn/

Specification

Truy cập website của chúng tôi để biết thêm thông tin về
Kyocera Cloud Print and Scan

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

