
B-guard

B-GUARD
DOSTĘPNEGO WYŁĄCZNIE 
W FIRMIE BROThER

MONITOROWANIE, KONTROLA I OBNIŻANIE 
KOSZTÓW DRUKU ZA POMOCĄ
ROZWIĄZANIA

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 roz-
wiązanie, pozwalające na zarzą-
dzanie i monitorowanie twojej 
floty drukarek, dające peŁną 
kontrolĘ kosztÓw druku.



kto może byĆ zainteresowany
rozwiązaniem b-guard?

dziaŁ it
B-guard daje możliwość ustawienia  
limitów drukowanych stron dla poszcze-
gólnych działów lub użytkowników. Po 
osiągnięciu zakładanego limitu, użytkow-
nik jest blokowany. Aby móc ponownie 
drukować, musi mieć zwiększony limit na 
koncie. Dzięki takiemu rozwiązaniu dział 
IT może znacznie zmniejszyć zużycie  
papieru i dokładnie monitorować ilości 
drukowanych arkuszy przez poszczegól-
nych użytkowników.

sala posiedzeŃ
Dzięki funkcji mail2print* administrator 
może monitorować i kontrolować dru-
kowanie z urządzeń mobilnych obsługu-
jących pocztę elektroniczną, takich jak 
smartfony czy tablety. Użytkownik wysyła 
dokument na wcześniej skonfigurowany 
adres e-mail, a następnie odbiera swój 
wydruk po wcześniejszym uwierzytelnie-
niu się na drukarce. Funkcja ta może się 
przydać odwiedzającym nas kolegom lub 
klientom, gdy musimy wydrukować ich re-
zerwację hotelową czy kartę pokładową.

dziaŁ Hr
Funkcja drukowania na żądanie (pull 
printing)* pozwala uruchomić zadanie 
drukowania na dowolnym urządzeniu 
po wcześniejszym wpisaniu kodu PIN 
na panelu sterowania lub przeciągnięciu 
karty identyfikacyjnej przez zewnętrzny 
czytnik kart. Wszystkie nieodebrane za-
dania drukowania są usuwane po upły-
wie wcześniej skonfigurowanego okresu 
czasu. Rozwiązanie to sprawdza się tam, 
gdzie jest obieg poufnych dokumentów, 
np. w działach HR drukowane są listy 
płac. Funkcja drukowania na żądanie 
zwiększa bezpieczeństwo - jeśli użyt-
kownik chce odebrać swój wydruk, musi 
uwierzytelnić się na urządzeniu.

dziaŁ marketingu i sprzedaży
bezpieczna blokada funkcji* pozwa-
la ograniczyć określonym użytkownikom 
dostęp do poszczególnych funkcji urzą-
dzenia. Po uwierzytelnieniu, na urządze-
niu dostępne będą jedynie te funkcje,  
z których użytkownik może korzystać. 
Na przykład, pracownikom sprzedaży 
można udostępnić jedynie funkcję kopio-
wania i skanowania w czerni, a działowi 
marketingu umożliwić korzystanie z całe-
go spektrum możliwości urządzenia.

dziaŁ finansowy
Zestaw narzędzi do tworzenia raportów 
daje kierownikowi ds. finansów większą 
wiedzę oraz kontrolę nad zasobami urzą-
dzeń drukujących w firmie. Raporty po-
kazują jak dużo i jak często pracownicy 
drukują. Dzięki nim można określić spo-
sób użytkowania drukarek oraz obniżyć 
koszty z tym związane. 

recepcja
Narzędzie scandirect* umożliwia łatwe 
skanowanie dokumentów bezpośrednio 
na swój adres e-mail. Nie trzeba insta-
lować sterowników skanera ani konfi-
gurować jego ustawień, a administrator 
ma możliwość kontroli i monitorowa-
nia wszystkich operacji skanowania do 
poczty e-mail. Po odebraniu przesyłki 
recepcjonista może po prostu zeska-
nować potwierdzenie dostawy na swój  
adres e-mail, a następnie wysłać je 
do odpowiedniego pracownika, aby  
wiedział, że powinien przyjść ją odebrać.

mŚp
Kontrola kosztów operacyj-
nych ma w małych i średnich 
firmach (MŚP) fundamental-
ne znaczenie. B-guard oferu-
je prosty, łatwy w użyciu oraz 
tani sposób na zarządzanie 
flotą drukarek, pozwalając na 
tworzenie dokładnych rozli-
czeń i raportów, które umoż-
liwiają ograniczenie kosztów  
i zwiększenie wydajności.

edukacja
W szkolnictwie kładzie 
się coraz większy nacisk  
na zmniejszanie kosztów 
oraz na ograniczanie wpły-
wu na środowisko naturalne.  
Rozwiązanie B-guard daje 
administratorom możliwość 
określania limitów wydruków 
dla uczniów, wymuszania 
korzystania z funkcji druku 
dwustronnego oraz blokowa-
nia niektórym użytkownikom 
dostępu do poszczególnych 
funkcji.

sektor usŁug 
prawnycH
W gorączkowej atmosferze, 
jaka panuje w kancelariach 
prawnych, łatwo zapomnieć 
o jakimś dokumencie i po-
minąć go przy wystawianiu 
faktury dla klienta. B-guard 
daje możliwość przypisania 
każdemu zadaniu drukowa-
nia kodu opłaty. Dzięki temu 
masz pewność, że klient zo-
stanie obciążony za wszyst-
kie drukowane dokumenty.

opieka zdrowotna
B-guard jest idealnym roz-
wiązaniem dla służby zdro-
wia, gdzie konieczna jest 
ochrona prywatności pa-
cjenta. Służba zdrowia otrzy-
muje bezpieczne i wygodne  
rozwiązanie, zmniejszające 
ryzyko przedostania się pouf-
nych informacji dotyczących 
zdrowia pacjenta, w niepo-
wołane ręce.

bezpŁatną 60-dniową wersjĘ  testową można pobraĆ ze strony www.brotHer.eu

*Funkcje dostępne tylko w wersji B-guard Professional.

jakie korzyŚci b-guard może przynieŚĆ twojej firmie? 
Rozwiązanie B-guard zaprojektowano tak, aby można je było łatwo zintegrować z Twoją istniejącą infrastrukturą IT, znacznie poprawiając bezpieczeństwo drukowania i jednocześnie 
obniżając koszty druku. To bogate w funkcje narzędzie, pozwala na tworzenie szczegółowych raportów na temat sposobu korzystania z urządzenia i daje administratorom pełną kontrolę 
nad zarządzaną flotą drukarek.
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Brother Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa
Tel: +22 44 16 300 Faks: +22 44 16 301
Strona internetowa: www.brother.pl
Wszystkie dane techniczne aktualne w chwili drukowania. Brother jest zastrze¿onym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. 
Nazwy marek produktów s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Kontakt:

Funkcja drukowania na żądanie pozwala uruchomić zadanie 
drukowania na dowolnym urządzeniu.

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

Oferowane w B-guard narzędzia do tworzenia raportów dają fir-
mie wiedzę oraz kontrolę nad zasobami urządzeń drukujących.

Można określić, ile użytkownik może drukować w danym 
okresie czasu. Dla każdej grupy użytkowników można ustalić 
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 dru-
kowania na zabezpieczonym serwerze i umożliwia zarządza-
nie oraz kontrolę tych danych za pomocą zintegrowanego 
interfejsu użytkownika.

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

Ta funkcja umożliwia administratorowi tworzenie oraz urucha-
mianie skryptów w celu zaspokajania wyjątkowych potrzeb.

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


