
Tytuł slajdu: Calibri 28
Tekst: Calibri 20-24

Temat: Rozwiązania wspierające bezpieczny obieg 
dokumentów w urzędach

Prowadzący: Maciej Nasiłowski



▪ O firmie

▪ Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo

▪ Rozszerzanie funkcjonalności urządzeń



Powstaje firma Yasui Sewing Machine Co. 

Masayoshi YasuiJitsuichi Yasui

1908



Maszyna do 
produkcji 

słomianych 
kapeluszy

Domowa 
maszyna 
do szycia

Maszyna 
do pisania

Drukarka 
igłowa

Karaoke

MFC mono laser

Drukarka do odzieży

Urządzenie do znakowania laserowego

1908 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

System 
konferencji online

Skaner

2016
(IFRS)

Revenue
(100B Yen)

Przekładnia

Elektroniczna 
maszyna do pisania Komputerowa 

maszyna do szycia

Drukarka 
laserowa mono

Pralka OdkurzaczMaszyna 
dziewiarska

Mikrofalówka

Elektroniczna maszyna 
do szycia

Elektroniczna drukarka 
osobista

System 
etykietowania

MFC atrament

MFC kolor laser

Obrabiarka

Faks

2

4

6

8

Przemysłowa 
maszyna do 

szycia



Rynek laserowych urządzeń 
monochromatycznych

Urządzenia wielofunkcyjne A4
Obecnie 1 miejsce na rynku polskim

Obecnie 2 miejsce na rynku polskim
Drukarki laserowe A4

Wiodący dostawca na rynku. 
Sprzęt cieszący się zaufaniem 
klientów. 

Źródło danych: Infosource (rok 2021)



Solidne urządzenia laserowe 
kolorowe, na których polegają 
firmy. 

Rynek laserowych urządzeń 
kolorowych

Urządzenia wielofunkcyjne A4
Obecnie 2 miejsce na rynku polskim

Obecnie 2 miejsce na rynku polskim
Drukarki laserowe A4

Źródło danych: Infosource (rok 2021)



Rozwiązania 
zwiększające 
bezpieczeństwo



Częstym problemem administratorów są użytkownicy, którzy 

zbytnio ingerują w urządzenia lub wykorzystują je do 

niewłaściwych celów. Zmiana adresu IP lub interfejsu spowoduje 

utrudnienie odnalezienia drukarki w sieci, a drukowanie 

dokumentów dla celów prywatnych generuje dodatkowe koszty.

Bezpieczeństwo urządzeń
Autorskie rozwiązania dla urządzeń 

Brother, Setting Lock i Secure

Function Lock pozwalają 

zablokować dostęp do ustawień i 

ograniczyć uprawnienia 

poszczególnym użytkownikom.

Bezpieczeństwo według Brother



Blokada ustawień (Setting Lock)
Idealne rozwiązanie dla organizacji w których użytkownicy mają nieograniczony dostęp do funkcjonalności…



…ale Administrator chce uniemożliwić nieautoryzowaną zmianę ustawień.

Blokada ustawień (Setting Lock)



Secure Function lock, podobnie jak Setting Lock blokuje dostęp osobom nieuprawnionym do menu ustawień 
urządzenia.

Blokada funkcjonalności (Secure Function Lock)



Dodatkowo pozwala przypisać uprawnienia 

indywidualnym użytkownikom lub ich grupom. 

▪ Dostęp do poszczególnych funkcji 

(np. drukowania, kopiowania, skanowania)

▪ Miesięczny limit wydruków

▪ Druk w kolorze

Aktywność można monitorować dzięki 

wbudowanemu licznikowi. 

Blokada funkcjonalności (Secure Function Lock)



Uwierzytelnienie użytkownika odbywa się poprzez indywidualny kod PIN..

Blokada funkcjonalności (Secure Function Lock)



… lub poprzez autoryzację kartą

Blokada funkcjonalności (Secure Function Lock)



Jak wygląda autoryzacja kartą na urządzeniach Brother?

Biznesowe urządzenia Brother posiadają wbudowany 

czytnik NFC. 

Wyposażone są w niego produkty laserowe kolorowe i 

monochromatyczne A4 oraz atramentowe A3. 

Zintegrowany czytnik obsługuje standardy:

▪ Mifare (m.in. Desire/Plus/Ultralight)

▪ FeliCa (Lite/Lite-S)

▪ Tag-IT

▪ NTAG213

▪ My-d move



Jak wygląda autoryzacja kartą na urządzeniach Brother?

W przypadku wykorzystywania innego 

standardu kart w danym środowisku, 

do wybranych produktów Brother

można podłączyć zewnętrzny czytnik. 

Aby ułatwić do niego dostęp podczas 

użytkowania, urządzenie można 

wyposażyć w specjalny uchwyt.



Jak wygląda autoryzacja kartą na urządzeniach Brother?

Dzięki funkcji automatycznego 

wylogowywania się użytkownik 

nie musi obawiać się, że osoba 

nieupoważniona wykorzysta jego 

uprawnienia po odejściu od 

urządzenia.

W przypadku wykorzystywania innego 

standardu kart w danym środowisku, 

do wybranych produktów Brother

można podłączyć zewnętrzny czytnik. 

Aby ułatwić do niego dostęp podczas 

użytkowania, urządzenie można 

wyposażyć w specjalny uchwyt.



Możliwość Secure Function Lock można 

poszerzyć za pomocą Secure Print+.

Jest to rozwiązanie, które przetrzymuje 

wydruk w pamięci drukarki aż do momentu, 

gdy użytkownik wpisze kod PIN lub przyłoży 

kartę do czytnika.

▪ Zadanie są przetrzymywane w pamięci 

drukarki, nie jest potrzebny serwer

▪ Licencja per urządzenie, może być 

wykorzystywana nawet przez 200 

użytkowników

▪ Opcja automatycznego usuwania 

wydruków z pamięci po określonym czasie

▪ Kompatybilność z Windows i macOS

Secure Print+



Uwierzytelnianie Active Directory/LDAP

Użytkownicy mogą również użyć swoich 

uprawnień domenowych do zalogowania się 

do urządzenia za pomocą uwierzytelniania 

Active Directory lub LDAP. 

Wspiera tzw. Pojedyncze logowanie, Single 

Sign On (SSO) w środowiskach, w których 

użytkownik używa jednej nazwy i jednego 

hasła do logowania się do wszystkich 

urządzeń.



Połączenie urządzenia Brother z Active Directory daje 

użytkownikowi dodatkowe możliwości:

▪ Wydruk bezpieczny

▪ Scan-to-me (E-mail, Folder sieciowy)

Wszystkie zmiany w AD / LDAP (hasła, użytkownicy) są 

na bieżąco aktualizowane we wszystkich podłączonych 

urządzeniach Brother.

Uwierzytelnianie Active Directory/LDAP



Na urządzeniach Brother z wyświetlaczem dotykowym 

użytkownik może drukować nie będąc w tej samej sieci 

Wi-Fi. 

Odbywa się to przez wysyłanie maila lub załączenie 

pliku na dedykowanej stronie.

Wydruk jest zabezpieczony kodem PIN, jeśli nie 

zostanie odebrany na urządzeniu w ciągu 24 godzin 

zostanie usunięty z serwera.

Cloud Secure Print



Szyfrowanie danych

Czasami dane mogą zostać przechwycone podczas 

„podróży” do samej drukarki.

Urządzenia Brother mają wbudowane rozwiązanie 

TLS (Transport Layer Security) i Secure Socket

Layer (SSL). 

Technologia ta jest stosowana między innymi w celu 

ochrony danych bankowych i kart kredytowych.



Rozszerzanie funkcjonalności 
urządzeń Brother



Rozszerzona funkcjonalność

Stworzyliśmy dodatkowe rozwiązania, które 

pomogą klientom zabezpieczyć dane i 

umożliwić tworzenie dostosowanych 

przepływów pracy…



Drukowanie

Secure Print+

Barcode Print +

Zarządzanie dokumentami

Custom UI

Barcode Utility

Usługi

Panel zdalny

Poproś o pomoc

Zamów eksploatację



Secure Print+ 
Bezpieczne drukowanie dokumentów

Poufne dokumenty są często drukowane i nieodbierane 

z drukarki, co zwiększa możliwość dostania się 

wrażliwych danych w niepowołane ręce. 

Secure Print+ jest prostym i uniwersalnym 

rozwiązaniem w zakresie drukowania. Do jego działania 

nie jest potrzebny serwer – wystarczy komputer z 

systemem Windows lub macOS.



Zwalnianie wydruków
Dokumenty są drukowane po autoryzacji 
na urządzeniu upoważnionego 
użytkownika za pomocą karty zbliżeniowej 
albo kodu PIN.

Dostosowywanie uprawnień
200 profili użytkowników z dostępem do 
niektórych lub do wszystkich funkcji 
urządzenia. 

Secure Print+ 
Bezpieczne drukowanie dokumentów

Poufne dokumenty są często drukowane i nieodbierane 

z drukarki, co zwiększa możliwość dostania się 

wrażliwych danych w niepowołane ręce. 

Secure Print+ jest prostym i uniwersalnym 

rozwiązaniem w zakresie drukowania. Do jego działania 

nie jest potrzebny serwer – wystarczy komputer z 

systemem Windows lub macOS.
Łatwa obsługa
Konfiguracja ustawień lub użytkowników 
za pomocą przeglądarki internetowej.

Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa
Automatyczne wylogowywanie
użytkowników i kasowanie nieodebranych 
dokumentów po określonym czasie.



Kody kreskowe posiadają wiele zastosowań w 

różnych dziedzinach działalności. 

▪ Przesyłki

▪ Recepty

▪ Faktury

Użytkownicy często są zmuszeni do zakupu 

kosztownego oprogramowania druku kodów 

kreskowych.



Barcode Print+ dodaje w urządzeniach Brother

możliwość drukowania czcionek  z kodem 

kreskowym za pomocą kodów kontrolnych.

Dane te są odczytywane bezpośrednio przez 

urządzenie Brother. 

Każdy użytkownik, bez względu na 

wykorzystywany rodzaj oprogramowania będzie 

mógł korzystać z tego rozwiązania.



Wybieraj spośród 40 typów kodów kreskowych

1D
20-25 znaków

2D
do 2000 znaków

Barcode Print+ obsługuje kody jedno- i dwuwymiarowe



Custom UI

Ekran dotykowy można w wybranych urządzeniach 

personalizować za pomocą rozwiązania Custom UI.

▪ Twórz bezpieczne, autoryzowane przez użytkownika 

przepływy pracy według indywidualnych potrzeb 

klientów.

▪ Dodaj tło i logo.

▪ Dodaj lub usuń ikony.



Barcode Utility 

Umożliwia automatyczne skanowanie i przetwarzanie 

dokumentów zawierających kody kreskowe.

• Zwiększone bezpieczeństwo dokumentów poprzez 

trasowanie zeskanowanych danych do 

odpowiedniego folderu na serwerze.

• Zmiana nazwy partii plików na podstawie kodu 

kreskowego.

• Grupowanie pojedynczych strony w dokumenty dla 

bezpiecznej archiwizacji.



Panel zdalny 

Działa w czasie rzeczywistym 

i umożliwia administratorom zdalny 

dostęp do wyświetlacza urządzenia.

Komunikacja odbywa się przez 

szyfrowane połączenie za pomocą 

przeglądarki internetowej.



Panel zdalny 

Oszczędność czasu
Diagnozuj lub rozwiązuj problemy 

bez wstawania od komputera.

Scentralizowane wsparcie
Mając wszystko w jednym miejscu, 

usprawniasz pracę działu IT. 



Łatwe zamawianie 

eksploatacji

Usługa Zamów materiały eksploatacyjne 

umożliwia zamówienie zużywających się 

materiałów dokładnie wtedy gdy ich 

potrzebujesz. Zgłoszenia użytkownik 

wykonuje  bezpośrednio z wyświetlacza 

urządzenia.



3 kroki do uzyskania pomocy 
bezpośrednio z panelu urządzenia

Prośba o pomoc to usługa firmy Brother, która 

ułatwia administratorowi IT rozwiązywanie problemów. 

Użytkownik może zgłosić zaistniały problem poprzez 

wyświetlacz urządzenia. W ten sposób wygeneruje się 

pełny raport diagnostyczny i zostanie wysłany na 

wskazany uprzednio adres.



Zalety rozwiązań rozszerzających 

funkcjonalność

▪ Licencja per urządzenie

▪ Aktywacja kodem

▪ Nowa licencja w przypadku uszkodzenia urządzenia

▪ Wparcie techniczne bezpośrednio u firmy Brother



Brother Solutions Interface (BSI)

Możliwości produktów Brother można dodatkowo 

rozszerzyć za pomocą platformy Brother Solutions 

Interface (BSI).

Umożliwia ona deweloperom tworzenie nowych 

rozwiązań lub integrację z istniejącym 

oprogramowaniem.



Efektem użycia BSI przez 

deweloperów jest m.in. 

kompatybilność urządzeń 

Brother z systemami:

• zarządzania flotą

• druku podążającego

• cyfrowego obiegu 

dokumentów

Brother Solutions 
Interface



Narzędzia Brother



Masowe wgrywanie ustawień

Mass Deployment Tool jest 

oprogramowaniem do masowego 

wgrywania ustawień do wielu urządzeń 

jednocześnie.

▪ Nie wymaga instalacji

▪ Mały rozmiar pliku (35 MB)

▪ Obsługa nawet 1000 urządzeń

▪ Możliwość użycia skryptów przy 

dużych liczbach urządzeń 

▪ Dostęp przez wiersz poleceń



Pobierz narzędzie

Aktywacja kupionych rozwiązań drukowania i skanowania

Za pomocą Mass Deployment Tool

zakupione rozwiązania użytkownik może 

aktywować samodzielnie w trzech 

krótkich krokach.

Wyszukaj urządzenie

Wprowadź swój kod i 
hasło sieciowe 



Kopia zapasowa ustawień urządzenia

Mass Deployment Tool posiada również 

możliwość kopiowania ustawień urządzeń.  

▪ Wybór zakresu kopiowanych danych

▪ Zapis w szyfrowanym formacie .edpk

▪ Wgrywanie zbiorowe przez MDT

▪ Wgrywanie ręczne przez pamięć USB



BRAdmin 4

Najbardziej kompleksowym rozwiązaniem do 

zarządzania flotą urządzeń w ofercie Brother jest 

BRAdmin. 

Najnowsza wersja zawiera funkcjonalności m.i.n Mass 

Deployment Tool.



Obsługę ułatwia przejrzysty i intuicyjny interfejs. Na 

ekranie głównym programu Administrator ma szybki 

dostęp do:

▪ Poziomu zużycia materiałów eksploatacyjnych

▪ Szeregu typowych zadań urządzenia

(w tym funkcji jego zdalnego resetowania i 

aktywowania rozwiązań)

Ekran można personalizować – kolumny mogą być 

ustawione w innej kolejności lub usunięte.



Jedną z podstawowych funkcji BRAdmin Professional 

jest śledzenie użytkowania monitorowanych urządzeń 

Brother.

Raporty  można dostosować do różnych wymagań i 

środowisk:

• Formaty plików CSV lub XML

• Wysyłanie za pomocą E-mail lub zapis do folderu 

sieciowego



BRAdmin może być również używany do wysyłania 

powiadomień e-mail, gdy urządzenia Brother

potrzebują uwagi, na przykład przy zużyciu materiałów 

eksploatacyjnych.



Na tym funkcjonalność BRAdmin 4 się nie kończy.

Oferuje on również:

▪ Filtrowanie urządzeń i dzielenie ich na grupy 

▪ Wysyłanie plików do druku (np. PDF w przypadku 

urządzeń z emulacją BR-Script 3)

▪ Wysyłanie spersonalizowanego pod potrzeby klienta  

oprogramowania sprzętowego

▪ Automatyczna aktualizacje firmware

▪ Monitorowanie zadań

▪ Zapis ustawień użytkownika
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