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B-guard

Funkcja drukowania na żądanie pozwala uruchomić zada-
nie drukowania na dowolnym urządzeniu.

Zaawansowane narzędzia przeznaczone do monitorowania  
i generowania raportów, pozwalające sprawdzić zużycie ma-
teriałów eksploatacyjnych i ułatwiające obciążanie użytkow-
nika, działu lub innej jednostki kosztami. 

Oferowane w B-guard narzędzia do tworzenia raportów dają 
firmie wiedzę oraz kontrolę nad zasobami urządzeń drukują-
cych.

Można określić, ile użytkownik może drukować w danym 
okresie czasu. Dla każdej grupy użytkowników można usta-
lić inną liczbę stron.

Wbudowane oraz spersonalizowane raporty można tworzyć 
automatycznie w określonych odstępach czasu.

Oprogramowanie B-guard musi być zainstalowane na kom-
puterze z systemem Microsoft Windows™ lub na serwerze. 
Jednak drukowanie jest możliwe również z systemów Mac 
lub Linux.
B-guard zapisuje wszystkie informacje dotyczące zadań  
drukowania na zabezpieczonym serwerze i umożliwia zarzą-
dzanie oraz kontrolę tych danych za pomocą zintegrowane-
go interfejsu użytkownika.

Użytkownicy B-guard mogą zalogować się na serwerze  
i sprawdzić swoją historię drukowania.

Ta funkcja umożliwia administratorowi tworzenie oraz uru-
chamianie skryptów w celu zaspokajania wyjątkowych po-
trzeb.

Urządzenia wyposażone w interfejs BSI, oferują zaawanso-
wane funkcje pomagające zwiększyć bezpieczeństwo oraz 
wydajność, a także zaoszczędzić pieniądze.

Za pomocą oprogramowania B-guard można łatwo włączyć, 
monitorować i kontrolować drukowanie z urządzeń mobil-
nych, takich jak smartfony i tablety.

Można całkowicie zablokować wszystkie funkcje urządzenia 
wielofunkcyjnego wyposażonego w interfejs BSI.

Funkcja ScanDirect umożliwia skanowanie dokumentów za 
pomocą dowolnego urządzenia wyposażonego w interfejs 
BSI, bezpośrednio na swój adres e-mail.

B-guard potrafi automatycznie utworzyć i połączyć drukują-
cych użytkowników z Active Directory i innymi bazami danych.

Drukowanie na żądanie 
(pull printing)

Rozliczanie kosztów druku

Tworzenie raportów

Limity drukowania

Harmonogram wysyłania raportów

Wsparcie dla klientów Mac, Linux

Zarządzanie oparte na sieci Web

Narzędzia sieci Web dla użytkownika

Skrypty

Integracja z interfejsem BSI 
(Brother Solutions Interface)

Mail2Print

Blokada funkcji

ScanDirect

Integracja z bazą danych

B-guard:

Idealne lekarstwo na Twoje
problemy z drukowaniem.
Korzyści z używania rozwiązania

Poprawa bezpieczeństwa

Kontrola kosztów i oszczędności 
finansowe

Zarządzanie flotą drukarek

Ochrona środowiska

POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO I ChROnI 
DOKUMEnTY PRZED PRZEDOSTAnIEM SIĘ  
W nIEPOWOŁAnE RĘCE

POZWALA ZAOSZCZĘDZIĆ PIEnIĄDZE  
DZIĘKI ZMnIEJSZEnIU ZUŻYCIA PAPIERU 
ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJnCYh

DAJE PEŁnĄ KOnTROLĘ nAD TWOJĄ  
FLOTĄ DRUKAREK

POMAGA ChROnIĆ ŚRODOWISKO, 
OGRAnICZAJĄC ZUŻYCIE PAPIERU

b-guard tO PrOste w użyciu 
rOZwiąZanie, POZwalające na 
ZarZądZanie i mOnitOrOwanie 
flOty druKareK w ZaKładach 
OPieKi ZdrOwOtnej. daje Peł-
ną KOntrOlę nad KOsZtami dru-
Ku i PrZycZynia się dO POPrawy 
efeKtywnOści Pracy.



beZPłatną 60-dniOwą wersję  testOwą mOżna PObraĆ Ze strOny www.brOther.eu
*Funkcje dostępne tylko w wersji B-guard Professional.

leKarZ
„Mogę teraz  w dowol-
nym miejscu szpitala wysłać  
z mojego tabletu zada-
nie druku, a następnie po-
dejść do najbliższej drukarki  
w celu odebrania mojego do-
kumentu po wcześniejszym 
uwierzytelnieniu za pomocą 
karty identyfikacyjnej. Mój dzień 
pracy bardzo się teraz zmienił. 
Nie muszę już tracić czasu, aby 
wracać do mojego gabinetu  
w celu skorzystania z drukarki. 
A poza tym mam pewność, że 
wszelkie informacje pacjenta, któ-
re wysyłam do drukarki będę mo-
gła odebrać tylko ja.”

manager it
„Funkcja generowania spersona-
lizowanych raportów pozwoliła 
nam monitorować sposób wyko-
rzystania urządzeń w niektórych 
oddziałach. Już tylko dzięki prze-
niesieniu urządzenia wielofunk-
cyjnego z oddziału intensywnej 
opieki medycznej, zoptymalizo-
waliśmy obciążenie pozostałych 
urządzeń, zmniejszyliśmy in-
tensywność drukowania, a tym  
samym obniżyliśmy koszty  
eksploatacji.”

dyreKtOr sZPitala
„Posiadamy w naszej sie-
c i  kompute rowe j  w ie l e 
współdzielonych drukarek  
i urządzeń wielofunkcyjnych,  
przez co poufne dane mogą,  
wskutek niewłaściwego zarzą-
dzania, być odbierane, przez nie- 
uprawnionych użytkowników. 
Rozwiązanie B-guard pozwoliło 
nam wzmocnić ochronę informacji  
o pacjentach czy klientach  
i upewnić się, że dane te są  
traktowane z najwyższą staranno-
ścią i uwagą.”

starsZy  
PielęgniarZ
„Dzięki bezpiecznej bloka-
dzie funkcji nie muszę się 
już obawiać, że faksy trafią  
w niepowołane ręce. Jestem je-
dyną osobą w budynku, która 
może odbierać faksy, dzięki czemu 
poufne dane pacjenta są dostęp-
ne tylko dla mnie i tylko ja mogę  
je przetwarzać.”

KtO sKOrZysta na rOZwiąZaniu 
b-guard?

sZPital
Konsekwencją niewłaściwego zabezpie-
czenia danych wrażliwych mogą być 
grzywny, straty finansowe, zła reputacja, 
ale także zarzuty karne. Dzięki funkcji 
drukowania na żądanie (pull printing)* 
dostęp do poufnych danych medycznych 
będzie miała tylko ta osoba, która wysłała 
dokument do druku. Aby wydrukować 
np. wyniki badań pacjenta, lekarz lub 
pielęgniarka muszą się uwierzytelnić na 
urządzeniu poprzez wpisanie swojego 
unikalnego kodu PIN lub przeciągnąć 
kartę przez zewnętrzny czytnik.

mfc-8950dw
monochromatyczne 

urządzenie wielofunkcyjne 
Dupleks, Faks, Skan, Druk

hl-6180dw
drukarka 

monochromatyczna 
Ekspresowe drukowanie recept

ObchÓd
Za pomocą funkcji mail2print* admini-
strator może monitorować i kontrolować 
drukowanie z urządzeń mobilnych ob-
sługujących pocztę elektroniczną, takich 
jak smartfony czy tablety. Użytkownik 
wysyła dokument na wcześniej skonfigu-
rowany adres e-mail, a następnie odbiera 
swój wydruk na drukarce. Lekarze i pie-
lęgniarki mogą podczas obchodu wysłać 
ze swojego tabletu różne zadania druku  
i w każdej chwili odbierać swoje dokumenty  
na dowolnej drukarce znajdującej  
się w szpitalu.

dZiał wsParcia  
infOrmatycZnegO
Zestaw narzędzi do tworzenia  
raportów daje managerowi IT więk-
szą wiedzę oraz pełną kontrolę nad flo-
tą urządzeń drukujących. Dzięki nim 
można monitować zarówno ilości,  
jak i częstotliwość drukowanych stron 
przez poszczególnych użytkowników.  
Raporty administracyjne pozwalają 
określić sposób użytkowania drukarek  
i ustalić, jaki typ urządzeń należy 
ustawić w danym miejscu, aby móc  
obniżyć koszty.

gabinet leKarsKi 
bezpieczna blokada funkcji* pozwa-
la ograniczyć określonym użytkowni-
kom dostęp do poszczególnych funkcji 
urządzenia. Po uwierzytelnieniu się na 
drukarce, dostępne będą tylko te funk-
cje z których lekarz może korzystać.  
Na przykład, w gabinecie, gdzie mamy 
do czynienia z poufnymi danymi pacjenta 
można wyłączyć funkcje skanowania do 
pamięci USB lub skanowania do faksu.  
W ten sposób informacje nie dostaną się 
w niepowołane ręce.

aPteKa
funkcja budżetowania pozwala ad-
ministratorowi na ustalenie budżetu na 
drukowanie oraz określenie docelowej 
liczby stron dla każdej z aptek. Moż-
na tworzyć spersonalizowane rapor-
ty, które pozwalają zorientować się, 
czy poszczególne apteki mieszczą się  
w budżecie, a także porównywać je pod 
względem intensywności drukowania.

hl-5440d
drukarka 

monochromatyczna 
Idealna do drukowania w gabinecie 

lekarskim

jaKie KOrZyści b-guard mOże PrZynieśĆ POdmiOtOm świadcZącym usługi ZdrOwOtne?
Rozwiązanie B-guard zaprojektowano w taki sposób, aby można je było łatwo zintegrować z infrastrukturą IT w placówkach ochrony zdrowia, co bezpośrednio przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa drukowanych dokumentów i obniżenia kosztów druku. To bogate w funkcje narzędzie oferuje wszystkim zakładom opieki medycznej możliwość tworzenia szczegółowych 
raportów na temat sposobu wykorzystania urządzeń, a administratorom daje pełną kontrolę nad całą flotą drukarek.

b-guard dOsKOnale wsPÓłPracuje Z urZądZeniami brOther

sprawdź modele na 
www.brother.pl/bguard

mfc-l9550cdwt
prędkość druku

30 str./min (mono i kolor)

www.brother.pl/bguard

