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B-GUARD
DOSTĘPNEGO WYŁĄCZNIE 
W FIRMIE BROThER

MONITOROWANIE, KONTROLA I OBNIŻANIE 
KOSZTÓW DRUKU ZA POMOCĄ
ROZWIĄZANIA

B-guard

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 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 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 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:
Poprawa bezpieczeństwa
Kontrola kosztów  
i oszczędności finansowe
Zarządzanie flotą  
drukarek
Ochrona środowiska

Drukowanie w placówkach 
edukacyjnych.
Korzyści z używania 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 flOty dru-
KareK w śrOdOwisKu sZKOlnym.
daje Pełną KOntrOlę nad KOsZta-
mi druKu i PrZycZynia się dO PO-
Prawy efeKtywnOści Pracy.



jaKie KOrZyści b-guard mOże PrZynieśĆ twOjej PlacÓwce? 
Rozwiązanie B-guard zaprojektowano w taki sposób, aby można je było łatwo zintegrować z infrastrukturą IT w placówkach edukacyjnych, co bezpośrednio przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa drukowanych dokumentów i obniżenia kosztów druku. To bogate w funkcje narzędzie oferuje szkołom oraz uczelniom możliwość tworzenia szczegółowych raportów  
na temat sposobu wykorzystania urządzeń, a administratorom daje pełną kontrolę nad całą zarządzaną flotą drukarek.

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

dyreKtOr PlacÓwKi
„Jednym z najważniejszych celów, 
jakie postawiła przed nami w tym  
roku rada zarządzająca, było 
zwiększenie naszej świadomości 
ekologicznej i zoptymalizowanie 
działań oraz procesów zwią-
zanych z ochroną środowiska. 
Rozwiązanie B-guard pozwoliło 
sprostać temu wyzwaniu i zna-
cząco zmniejszyć ilość zużytego 
papieru. Ponadto, pomogło nam 
wszystkim w zmianie podejścia  
do drukowania.”

manager it
„Generowanie cotygodniowych, 
personalizowanych raportów  
o obciążeniach urządzeń usta-
wionych w poszczególnych dzia-
łach uświadomiło mi jak bardzo 
przeciążona była drukarka w pra-
cowni komputerowej. Dlatego też 
podjąłem decyzję o przeniesieniu  
z działu WF nieużywanego urządze-
nia wielofunkcyjnego. Dzięki temu 
optymalnie rozłożyliśmy pracę urzą-
dzeń, zmniejszyliśmy intensywność 
drukowania i  obniżyliśmy koszty 
eksploatacji.”

ucZeŃ
„Po zakończeniu zajęć z infor-
matyki przy drukarce używanej  
do drukowania efektów naszej 
pracy zawsze była duża kolejka. 
Odkąd mamy B-guard, swoją 
pracę mogę odebrać z drukarki  
usy tuowane j  w pracowni  
języka angielskiego, bez koniecz-
ności oczekiwania na swoją kolej 
w pracowni informatycznej.”

naucZyciel
„Jestem teraz w stanie drukować 
arkusze testowe bez obawy, że 
uczeń dotrze do drukarki przede 
mną lub zadanie drukowania zo-
stanie umieszczone w kolejce  
i nie będę w stanie odebrać mo-
ich dokumentów. Teraz mogę 
osobiście odebrać moje wydruki, 
potwierdzając swoją tożsamość  
na drukarce.” 

KtO sKOrZysta na rOZwiąZaniu 
b-guard?

sala leKcyjna
B-guard daje możliwość ustalenia róż-
nych limitów drukowanych stron dla 
poszczególnych grup uczniów lub na-
uczycieli. Po osiągnięciu swojego limitu, 
uczeń czy nauczyciel jest blokowany. 
Aby móc dalej drukować, musi mieć 
zwiększony limit na koncie. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu, dział IT może znacznie 
zmniejszyć zużycie papieru i dokładnie 
monitorować ilość drukowanych arkuszy 
przez poszczególnych użytkowników.

bibliOteKa
Funkcja scandirect* umożliwia ska-
nowanie dokumentów bezpośred-
nio na swój adres e-mail. Uczniowie  
i nauczyciele mogą szybko i łatwo 
skanować w bibliotece strony ksią-
żek lub czasopism bezpośrednio na 
swój adres e-mail. Nie trzeba instalo-
wać sterowników skanera ani konfi-
gurować jego ustawień. Dodatkowo 
administrator ma możliwość kontroli  
i monitorowania wszystkich operacji 
skanowania do poczty e-mail.

PracOwnia KOmPuterOwa
bezpieczna blokada funkcji* pozwa-
la ograniczyć określonym użytkowni-
kom dostęp do poszczególnych funkcji  
urządzenia. Dodatkowo funkcja ta umoż-
liwia tworzenie profili dla poszczególnych 
studentów lub wydziałów. Przydzielane są 
im kody PIN, których wprowadzenie spo-
woduje odblokowanie tylko tych funkcji, 
z których użytkownicy mają prawo korzy-
stać. Na przykład, studenci na wydziale  
języka angielskiego mają dostęp je-
dynie do kopiowania w czerni oraz  
skanowania, natomiast studenci pro-
jektowania graficznego - do wszystkich 
funkcji urządzenia.

dZiał it
Zestaw narzędzi do tworzenia  
raportów daje managerowi IT więk-
szą wiedzę oraz pełną kontrolę nad 
flotą urządzeń drukujących, jakie znaj-
dują się w placówce. Dzięki raportom 
można monitować zarówno ilości, jak  
i częstotliwość drukowanych stron przez 
poszczególnych uczniów i nauczycie-
li. Raporty administracyjne pozwalają 
określić sposób użytkowania drukarek  
i ustalić, jaki typ urządzeń należy ustawić  
w danym miejscu, aby obniżyć koszty.

POmiesZcZenie dO  
druKOwania 
Funkcja drukowania na żądanie (Pull 
printing)* daje uczniom oraz nauczy-
cielom możliwość uruchomienia swo-
jego zadania drukowania na dowolnym 
urządzeniu po wcześniejszym wpisaniu 
kodu PIN na panelu sterowania lub prze-
ciągnięciu karty identyfikacyjnej przez 
zewnętrzny czytnik kart. Rozwiązanie  
to znacznie zwiększa bezpieczeństwo, 
ponieważ dostęp do poufnych danych, 
takich jak arkusze testowe, ma wyłącz-
nie ten użytkownik, który wysłał doku-
ment do druku.

mfc-8950dw
prędkość druku 

40 str./min

mfc-l9550cdwt
prędkość druku

30 str./min (mono i kolor)

dcP-8110dn
monochromatyczne 

urządzenie wielofunkcyjne 

Hl-5450dn
drukarka 

monochromatyczna

b-guard dOsKOnale wsPÓłPracuje Z urZądZeniami brOtHer

sprawdź modele na 
www.brother.pl/bguard


