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VOORDELEN VAN SATO APPLICATION STORAGE

 Alle printers op locatie 
 gebruiken de nieuwste 
 printer data & instellingen

 Printer data & instellingen  
 worden centraal beheerd  
 en opgeslagen

  Na een storing 
 hoeven de printer data &  
 instellingen niet opnieuw  
 te worden ingesteld

 Uniforme 
 processen 

Garandeert een optimale 
beveiliging 6

Vereenvoudigt de toevoeging 
of vervanging van printers 4

Volgt downloads van label 
printapplicaties 3

Zorgt voor consistente en 
accurate printer data & 
instellingen voor etiketafdrukken1

Gebruikersbeheer met 
meerdere hiërarchieniveaus2

SATO Application 
Storage biedt baan-

brekend 
beheer van 

label printapplicaties 
voor een hogere 

productiviteit 
en eenvoudige 

installatie voor het 
hele printerpark 

Stroomlijnt het printproces met 
gegevens die door SATO-
applicaties worden geleverd  5

Een virtuele IoT-serviceoplossing in de cloud 
die de downtime van printers vermindert

• Bewaakt de bedrijfsstatus van printers in de cloud
• Probleemoplossing op locatie zonder dat er een engineer moet langskomen
• Ontdekt vooraf potentiële problemen

Verhoog de beveiliging van bedrijfs- 
activiteiten met SATO Online Services 

SATO APPLICATION 
STORAGE

Voltooid Onvoltooid

Opslag A Opslag B

Toevoegen/vervangen

Instellingen klonen

SATO- 
applicaties



Uitleg van 6 belangrijke functies.
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Meer weten? Neem dan vandaag nog contact op met uw plaatselijke SATO-kantoor 
of ga naar satoeurope.com 
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Verzekert consistente en accurate 
printer data & instellingen  
voor etiketafdrukken

Beheer van hiërarchische groepen
of registerbestanden

Volg downloads van 
label printapplicaties 

Vereenvoudigt de toevoeging of 
vervanging van printers

Stroomlijnt het printproces 
met gegevens die door SATO worden geleverd Garandeert een optimale beveiliging 

• Centraal beheer in de cloud van label printapplicaties 

• Planning en afstemming van gegevensupdates voor seizoens- of prijswijzigingen

• Altijd en overal applicaties downloaden voor SATO-printers

•  Flexibele configuratie van hiërarchie, beheers- en gebruikersrechten op basis van de 

behoefte van klanten

• Upload van meerdere bestanden om de gegevens bij te werken via slepen en neerzetten

•  Klanten kunnen rechten voor bestanden of accountregistratie aan externe gebruikers 

toekennen

Frankrijk_Fabriek

Duitsland_Fabriek

UK_Fabriek

Fabriek

Winkel

• Klanten controleren eenvoudig of hun printers op locatie 
 beschikken over de nieuwste applicaties

• Label printapplicaties die in de cloud zijn opgeslagen kunnen 
 eenvoudig op nieuwe of vervangen printers worden gedownload en  
 geïnstalleerd
• Verbeterde productiviteit voor lokale of wereldwijde etikettering

• SATO Application Storage kan worden gebruikt met   
 bestaande label printapplicaties en door SATO geleverde  
 gegevensindelingen

• Gebaseerd op de nieuwste
 cloudcomputingtechnologie voor bewezen   
 beveiliging, zekerheid en hoge beschikbaarheid 
• Intrusion Prevention System (IPS) beveiligt 
 tegen kwetsbaarheden 
• SSL/HTTPS-communicatie voor versleutelde
 bescherming
• Geüploade bestanden worden gescand op
 virussen en spyware 

Browservereisten: 
Windows: Chrome, Microsoft Edge.

Gebruikers moeten een account aanmaken om de service SATO Application Storage te kunnen gebruiken. 
SATO Application Storage is een cloudservice van hoge kwaliteit, maar de internetverbindingssnelheid kan 
fluctueren tijdens piekuren. Vanaf februari 2019 geldt een bestandsgroottelimiet van 25 MB voor uploads.
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