
Co to jest, do czego służy i jakie daje 
korzyści? 



Jakie przynosi 
korzyści 

Co to jest 
Uniflow Dla kogo  Jakie ma 

funkcjonalności 



  UniFlow to platforma wpierająca 
   zarządzanie wydrukiem, która: 
 
  podnosi  bezpieczeństwo wydruku  
 
  obniża jego koszty 
 
  skraca czas.  
 
 
Umożliwia łatwe raportowanie i zarządzanie 
wykonanymi drukami oraz określanie jasnych 
zasad i reguł pracy na urządzeniach. 



Dla kilku 
użytkowników 
Dla każdego kto ma 
chociaż jedno 
urządzenie i chociaż 
kilku pracujących na 
nim użytkowników  Jest oprogramowaniem 

stworzonym przez firmę 
należącą do Canon. Daje to 
gwarancję pełnej 
kompatybilności 
programu z urządzeniami 
 

Dla każdego, kto szuka 
usprawnień 
Dla każdego kto chce 
zoptymalizować swój 
wydruk, łatwo nim 
zarządzać i mieć dostęp 
do raportów 
 

Dla kogo? 



Jak działa                         ? 

UniFlow jest systemem 
instalowanym na lokalnym 

serwerze firmy. 

Lokalny 
serwer 



Jakie 
funkcjonalności ma 

                         
                            



Nadawanie dostępu użytkownikom 
● Logowanie kartą ( można zaadaptować 

w tym celu już wykorzystywane karty, 

np. do drzwi) 

● Nazwa użytkownika/hasło 

● Kod PIN 

● Kod zadania 

● Logowanie anonimowe (tylko do 

skanowania) 



Nadawanie dostępu użytkownikom 

Gwarancja, że z urządzenia nie 

skorzysta żadna niepowołana osoba 

 

Szybkie logowanie się na urządzeniu  

 

Żadne działanie na urządzeniu nie jest 

anonimowe 

Korzyści  



Wydruk podążający 
Lokalny 
serwer 

Wysłanie druku z 
komputera 

Dokument 
trafia na 
serwer 

Dokument jest 
drukowany 

Zalogowanie się 
użytkownika na 

dowolnym 
urządzeniu  

Użytkownik wysyła 
polecenie wydruku ze 
swojego komputera, 
skąd dokument trafia 
na serwer 

Dokument 
bezpiecznie czeka 
na serwerze. Po zalogowaniu się 

użytkownika na 
urządzeniu dokument 
jest pobierany z serwera 
na urządzenie. 
Użytkownik może 
podejrzeć, edytować lub 
usunąć dokument przed 
jego wydrukowaniem.  

Dokument 
drukowany jest w 
obecności 
użytkownika. 



Wydruk podążający 

 Możliwość usunięcia błędnego dokumentu przed jego wydrukowaniem 

 Możliwość zwolnienia wydruku na dowolnym urządzeniu podłączonym do 

UniFlow 

 Bezpieczeństwo dokumentów - nasze dokumenty drukują się dopiero, gdy 

podejdziemy do urządzenia. Nie musimy obawiać się, że drukowane przez 

nas dokumenty trafią w niepowołane ręce. 

 Oszczędność materiałów - dzięki możliwości podejrzenia dokumentu po 

podejściu do urządzenia możemy anulować zbędne wydruki . 

 

Korzyści  



Śledzenie kosztów i rozliczanie centrów kosztowych  

UniFlow umożliwia tworzenie centrów 

kosztowych, co pozwala na raportowanie i 

rozliczanie kosztów dla poszczególnych 

zadań. Jako odrębne centra kosztowe możemy 

traktować np. różne działy firmy 



Śledzenie kosztów i rozliczanie centrów kosztowych  
 

 Łatwe zarządzanie ilością i kosztami wydruków dla 

konkretnych grup 

 Możliwość dzielenia kosztów za wydruki pomiędzy 

oddziały firmy czy grupy projektowe  

 Szybki i łatwy dostęp do raportów i śledzenia kosztów 

wydruków 

 Łatwe narzędzie do przedstawiania poniesionych kosztów 

klientowi 

Korzyści  



Generowanie raportów 
UniFlow  pozwala na generowanie 

przejrzystych graficznie raportów 

wykorzystania poszczególnych urządzeń we 

flocie, wydruków przypisanych do danych 

grup projektowych czy analizę aktywności 

poszczególnych użytkowników 



Generowanie raportów 
 

Łatwe i graficznie atrakcyjne 

narzędzie do stałego monitorowania 

kosztów wydruków 

 

 Pomocne przy poszukiwaniu 

optymalizacji 

Korzyści  



Nadawanie użytkownikom uprawnień 
 

UniFlow pozwala na przypisywanie 

poszczególnym użytkownikom uprawnień do  

wykorzystywania danych funkcji.  Niektórzy 

pracownicy mogą mieć dostęp do wszystkich 

funkcji urządzeń,  inni jedynie do np.  

drukowania. 



Nadawanie użytkownikom uprawnień  
 

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez np. 

ograniczenie możliwości skanowania 

dokumentów tylko dla wybranych 

użytkowników 

Oszczędność: dzięki udostępnieniu 

użytkownikom jedynie wydruku czarno-

białego ograniczamy koszty związane  z 

wydrukiem kolorowym  

Korzyści  



Wydruk tajny 
 

Uniflow umożliwia odczytywanie ze skanowanych 

dokumentów pewnych ustalonych haseł. Takim 

hasłem może być np. znak wodny "Poufne". W 

sytuacji gdy podjęta zostaje próba zeskanowania 

takiego dokumentu przez osobę do niego nie 

uprawnioną - próba ta zostaje zablokowana, a 

przełożony otrzymuje raport z takiego zdarzenia. 

Zapewnia to bardzo duże bezpieczeństwo 

dokumentów 

Zabroniona 
akcja! 
 

! ! ! 



Wydruk tajny  
 

Zapewnienie dużego bezpieczeństwa 

dokumentów 

Rozwiązanie idealne dla wyjątkowo 

wrażliwych danych  

Korzyści  



Inteligentne reguły drukowania  
 

W przypadku pracy w danej domenie kilku 

urządzeń, możliwe jest ustalenie pewnych 

odgórnych reguł. Np. przy drukowaniu 

większych ilości dokumentów wydruki te 

obligatoryjnie mogą być przesyłane na 

konkretne urządzenie - tańsze i szybsze niż 

pozostałe. 



Inteligentne reguły drukowania  
 

Łatwa kontrola nad kosztami wydruku 

Odgórne, łatwe i proste wdrażanie oszczędności 

Pracownicy nie muszą zastanawiać się gdzie i jak 

powinien zostać wydrukowany taki dokument a jak 

inny. Reguły te są odgórnie ustalone i użytkownik nie 

musi obawiać się popełnienia błędu czy wybrania 

niewłaściwej opcji 

Możliwość odgórnej optymalizacji użytkowania 

drukarek i kserokopiarek  

Korzyści  



Spersonalizowane przyciski skanowania  
 

Dzięki UniFlow na pulpicie urządzenia można 

utworzyć przyciski skanowania. Wówczas 

chcąc przesłać sobie dany skan na maila 

klikamy tylko w odpowiednią ikonkę. Kolejny 

wydruk ma trafić do OneDrive? To kolejny klik i 

skan trafia tam, gdzie sobie tego życzymy. 

Każdy z profili jest spersonalizowany dla 

danego użytkownika 



Spersonalizowane przyciski skanowania  
 

Szybkie i wygodne zarządzanie skanowaniem 

Oszczędność czasu - aby wysłać plik we właściwe 

miejsce potrzebny jest ma tylko jeden klik 

Każdy z użytkowników ma własne przyciski w 

zależności od jego indywidualnych potrzeb 

Korzyści  



Personalizowany pulpit  
 

Wszyscy użytkownicy po zalogowaniu się na 

urządzeniu widzą swój indywidualny i 

spersonalizowany pod własne potrzeby oraz 

najczęściej używane funkcje pulpit. 

Korzyści  
Łatwa i intuicyjna obsługa urządzenia: najczęściej 

używane opcje widzę już na pulpicie 

Oszczędność czasu  



Inteligentne przetwarzanie zeskanowanych obrazów 
● Wysoka kompresja 
● Przetwarzanie formularzy 
● Rozpoznawanie kodów kreskowych 
● Automatyczne obracanie 
● Usuwanie zanieczyszczeń 
● Usuwanie: tła, linii, szumów 
● Walidacja w oparciu o bazę danych 
●  Strefowy  OCR 137 języków - urządzenie 

automatycznie rozpoznaje języki 
● Elektroniczny stempel 
● Wykrywanie pustych stron 
● Format  MS Excel 
● Metadane 
● Format  MS Word 
● PDF, PDFa, Szyfrowany PDF 



Inteligentne przetwarzanie zeskanowanych obrazów 

Automatyczna poprawa jakości skanowanych dokumentów 

Możliwość ich zapisu w  edytowalnych formatach ( MS Excel czy 

Word) 

Wygoda umożliwiająca dalsze przetwarzanie dokumentów 

Obsługa kodów kreskowych jeszcze na etapie skanowania 

Możliwość automatycznego podziału na poszczególne strony wielu 

dokumentów w jednym stosie 

Możliwość zmiany formatów  

Korzyści  



Weryfikacja poprawności zeskanowanych danych w 
oparciu o bazę 

Po zeskanowaniu dokumentu UniFlow 

umożliwia weryfikację odczytanych danych z 

dostępną bazą np. czy dany numer jest 

poprawnym numerem klienta. 

Numer 
klienta 

odczytany 

Sprawdzon
y w bazie 

Nazwa klienta 
odnaleziona  

i uzupełniona 

Dokument 
zapisany w 

archiwum wraz z 
nazwą klienta 

Korzyści  
Łatwa i szybka weryfikacja danych w zeskanowanych 

dokumentach 

Weryfikacja błędów w danych na etapie skanowania 

Porządkowanie dokumentów  



Monitorowanie stanu całej floty drukarek 
UniFlow umożliwia monitorowanie stanu 

całej floty urządzeń np. ich lokalizację, 

poziomy tonerów czy nośniki. 

Korzyści  
Bieżąca kontrola techniczna nad sprzętem 

Oszczędność czasu dzięki szybkiej diagnozie problemów 



Jakie realne 
korzyści przynosi 

                         
                            



● Wygodne zarządzanie wieloma  

użytkownikami i wieloma urządzeniami 

● Duże bezpieczeństwo dokumentów 

● Optymalizacje i obniżenie kosztów wydruku 

● Ograniczenie zbędnych wydruków 

● Łatwe monitorowanie kosztów 

● Dostęp do czytelnych raportów 

● Możliwość przypisywania kosztów wydruku różnym grupom 

projektowym 

● Wiele możliwości i optymalizacji skanowania 

● Możliwość pracy na systemach mobilnych  

● Redukcja kosztów IT dzięki sprawnie działającemu systemowi 



UniFlow wygląda ciekawie? 
  Zapraszamy do kontaktu  

Marek Koryczan 

 
  Markor Marek Koryczan 
  80-299 Gdańsk, ul. Feniksa 11 
 
   Tel. 667 988 950 
 
   markor@markor.com.pl 
  
   https://www.markor.com.pl/ 
 
   https://www.facebook.com/markorgdansk/ 

 

 
Dowiedz się, jak możemy pomóc Tobie ! 

mailto:markor@markor.com.pl
https://www.markor.com.pl/
https://www.facebook.com/markorgdansk/

