
 
 

SOFTWARE FOR KYOCERA 
 
Dokumentfangst og distribusjon 

 
Forvandle distribusjon og lagring av dokumenter til en forenklet, digital arbeidsflyt. 
 

- NSi AutoStore. Automatisert forbedring av arbeidsflyten. 
- KYOCERA MyQ. Kontroller og sikre dokumentene dine med KYOCERA MyQ 
- PinPoint Scan. Skanne fra din MFP til PC med høy hastighet, funksjoner og 

allsidighet. 
- SmartScan. Tilbyr skanning og faksing ved et klikk som er både brukervennlig og 

tidsbesparende. 
- SmartFax. Bruk SmartFax for å gjøre MFP'en din om til en faksmaskin. 
- OCR/Scan . OCR/Scan Extension Kit (A), Konverter skannede dokumenter til søk- og 

redigerbare PDF-filer 
 
 

 
Dokumenthåndtering 

 
Organiser, lagre, del og hent dokumentene dine enkelt. 
 

- DocuWare. DocuWare holder dokumentflyten i sjakk i hvilke som helst mellomstor 
bedrift. Denne løsningen fanger dokumentene dine og lar deg søke etter og arkivere 
dem som du ønsker. Ikke bare kan det integreres i eksisterende ERP – systemer det 
er nå også tilgjengelig som en plattformuavhengig sky - versjon. 

 
 

 
Kostnadskontroll og sikkerhet 

 

Håndter kostnadene forbundet med multifunksjonsmaskinene, samtidig som du beskytter 
bedriftens driftsmidler. 
 

- Data Security Kit. Kyocera Data Security Kit med Common Criteria - sertifisering i 
henhold til ISO/IEC 15408 og IEEE 2600-1 

- KYOCERA MyQ. Kontroller og sikre dokumentene dine med KYOCERA MyQ 
- Equitrac Office/Express. Reduser kostnader, øk dokumentsikkerheten og reduser 

mengden avfall i bedriften. 
- USB kortlesere. USB Card Readers tilbyr fleksible måter å enkelt identifisere seg på 

MFPen. 
- ColourControl. Lås fargekopifunksjonen til enheten for å redusere utskriftskostnadene 
- Personal Printing Client. Koble MFPen direkte til Cortado Personal Printing Essentials 

fra skjermen. 
- Print&Follow SE. Sikker utskrift uten behov for en server. 

https://www.kyoceradocumentsolutions.no/index/document_solutions/capturedistribution.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.no/index/document_solutions/document_management.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.no/index.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.no/index/document_solutions/kostnadskontroll_og_sikkerhet.html


 
 
Håntering av nettverk og enheter 

 
Optimaliser, spor og administrer nettverksenheter fra lokale og eksterne steder. 
 

- KYOCERA Net Admin. Web-basert enhetsbehandling så du kan ha full kontroll hvor 
som helst, når som helst. 

- KYOcount. Samle rapporter fra din KYOCERA - flåte og få en omfattende 
kostnadsanalyse av utskriftene gjennomført i din bedrift. 

- KYOCERA Net Viewer. Omfattende nettverksadministrasjonsverktøy for å 
administrere, vedlikeholde og oppdatere alle utskriftsenhetene lokalt og eksternt. 

- KX Driver. Enkelt grensesnitt designet for å forenkle brukeropplevelsen når det 
gjelder å fullføre utskrifter. 

 
 

 
Utskriftsbehandling 

 
Skriv ut foretningsdokumenter og dynamiske skjemaer uansett lokasjon. 
 

- KYOeasyprint. Automatiser de hyppigste valgene. 
- PCL Barcode Flash. Forbedre alternativene for strekkodeutskrift for å møte kravene i 

din globale bedriften. 
- KX Driver. Enkelt grensesnitt designet for å forenkle brukeropplevelsen når det 

gjelder å fullføre utskrifter. 
- QuickPrint. Gled deg over enkel tilgang og utskrift direkte fra panelet på MFP'en. 
- KYOmulticode. Barcode- og Unicode- utskriftsalternativer for din globale virksomhet. 
- Prescribe. Opprette, lagre og skrive ut skjemaer direkte fra en KYOCERA - enhet. 

 
 
 
Mobil- og skyløsninger 

 
Dra nytte av utskrift- og skanningsmulighetene fra dagens mobil- og skyløsninger. 
 

- KYOCERA Mobile Print. Skanne eller skrive ut sikkert fra en smarttelefon 
eller tablet  i nettverket. 

- CloudConnect. Tilgang til din personlige sky direkte fra alle HyPAS - aktiverte MFPer. 
- AirPrint™. Skriv ut dokumenter direkte fra en iPad, en iPhone, en iPod touch eller 

annen form for Mac. AirPrint is a trademark of Apple, Inc.  

https://www.kyoceradocumentsolutions.no/index/document_solutions/networkdevicemanagement.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.no/index/document_solutions/outputmanagement.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.no/index/document_solutions/mobile_cloud.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.no/index.html
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