∆ιαχείριση
Εκτυπωτικών Λύσεων
με Πολλαπλούς
Χρήστες
∆ιαχείριση Εκτυπωτικών Λύσεων

Η συγκεκριμένη λύση προσφέρει μια σειρά επιχειρησιακών δυνατοτήτων που βοηθούν τη σύγχρονη
επιχείρηση να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την οικονομική και εμπορική
διαχείριση. Η παρούσα εφαρμογή της CBS αφορά τους σπουδαστές & μαθητές, αλλά και το προσωπικό
του Αμερικανικού Κολλεγίου.
Τα μέλη του Deree μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες παραλαμβάνοντας την προσωπική
τους κάρτα με το διαθέσιμο για εκτυπώσεις ποσό της επιλογής τους στο υποκατάστημα της Cosmos, το
οποίο βρίσκεται στην κεντρική βιβλιοθήκη του κολλεγίου.
Παράλληλα, λαμβάνουν και προσωπικό κωδικό πρόσβασης για την εγγραφή τους στο e-shop, το οποίο
υλοποιήσε η CBS για την συνεχή (24x7x365) εξυπηρέτηση των μελών του Deree.
Μέσω της συγκεκριμένης λύσης, η διαδικασία εκτύπωσης απλοποιείται χρονικά αλλά και διαδικαστικά,
χρησιμοποιώντας απευθείας την Προσωπική Κάρτα στα πολυμηχανήματα (εκτυπωτές, φωτοτυπικά)
που έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία του κολλεγίου.
http://deree.cbs.gr/

H CBS έχει θέσει σε
λειτουργία το site
http://deree.cbs.gr/ ώστε οι
μαθητές και οι σπουδαστές
μέσω του e-shop να μπορούν
και ηλεκτρονικά να
πραγματοποιούν την
αναπλήρωση του διαθεσίμου
ποσού τους για τις
εκτυπώσεις τους.

Η λύση της Cosmos Business Systems

Η χρήση προσωπικών καρτών πρόσβασης σε όλα τα εκτυπωτικά μηχανήματα, που η αναπλήρωση του
διαθεσίμου ποσού για εκτυπώσεις και φωτοτυπίες γίνεται είτε σε φυσικό ταμείο λιανικής πώλησης,
χρησιμοποιώντας τα νέα ταμειακά συστήματα POS της ΗΡ, είτε μέσω συναλλαγής στο διαδίκτυο, με
πιστωτική κάρτα καθώς. Στο δε ταμειακό σύστημα της ΗΡ, που πρώτη η Cosmos Business Systems
εγκατέστησε σε πλήρη λειτουργία, έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους οι δυνατότητες του εξοπλισμού
όπως: video presentation, multi card reader κ.ο.κ.
Ο εκτυπωτικός εξοπλισμός αποτελείται Α3 δικτυακά, έγχρωμα πολυμηχανήματα - φωτοτυπικά.
Εξοπλίστηκαν δε οι χώροι των βιβλιοθηκών και των εργαστηρίων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους
τους χρήστες να εκτυπώνουν και να φωτοαντιγράφουν με πολύ χαμηλά κόστος αλλά και να σαρώνουν και
να αποστέλλουν στα e-mails τους οποιοδήποτε έγγραφο, δωρεάν.
Τέλος, η εξειδίκευση της COSMOS στην παραμετροποίηση του Microsoft Navision, το οποίο είναι η
εμπορική εφαρμογή του project, αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της υλοποίησης, αφού απαιτήθηκαν μεγάλου
εύρους συνδυασμοί λογισμικού σε διαφορετικές πλατφόρμες.
Η Cosmos διαθέτει δικό της υποκατάστημα στις εγκαταστάσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος
(Deree College) και προσωπικό εξυπηρέτησης των σπουδαστών & των μαθητών για την κάλυψη των
εκτυπωτικών τους αναγκών.

Οφέλη και Πλεονεκτήματα
Καλύτερη ∆ιαχείριση & Έλεγχος των εκτυπώσεων σας
Ταχύτερη Εξυπηρέτηση μέσω της πολλαπλής εκτύπωσης των αρχείων σας
Μεγαλύτερη Αξιοπιστία των εκτυπωτικών σας υπηρεσιών
Καλύτερη Οργάνωση χρησιμοποιώντας την προσωπική κάρταπρόσβασης
Γρήγορη Αγορά των εκτυπώσεων
Άμεση εξυπηρέτηση καθώς η αγορά των εκτυπώσεων γίνεται και μέσω του e-shop
Πολυδιάστατη Χρήση της ίδιας κάρτας σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές (εκτυπώσεις,
φωτοτυπίες, σαρώσεις).
Για περισσότερες πληροφορίες
Cosmos Business Systems
210 6492800
cosmos@cbs.gr
www.cbs.gr

