
SATO Application Storage: 
oparta na chmurze usługa zarządzania danymi.

Poznaj nowy poziom wydajności i zyskaj spokój ducha dzięki 
dostępności danych w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu i czasie
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MOŻLIWOŚCI SATO APPLICATION STORAGE

 Wszystkie drukarki w  
 zasięgu używają najnow 
 szych danych

 Scentralizowane  
 zarządzanie danymi i ich  
 prze chowywanie
 

 Bez konieczności  
 ponownej instalacji  
 danych w przypadku  
 awarii drukarek

 Jednorodność 
 operacji 

Zapewnienie optymalnego 
bezpieczeństwa 6

Uproszczenie procesu 
dodawania lub wymiany 
drukarek 

4

Monitorowanie pobierania 
aplikacji do druku etykiet 3

Zapewnienie spójnych i 
dokładnych danych na 
etykietach do drukowania1

Kontrola użytkowników na 
różnych poziomach dostępu2

SATO Application 
Storage zapewnia 

przełomowe 
zarządzanie 

aplikacjami do druku 
etykiet w celu osiągnię-

cia wyższej produk-
tywności i zapewnienia 

instalacji w zbiorze 
wszystkich drukarek 

Usprawnienie drukowania dzięki 
danym dostarczanym przez 
aplikacje firmy SATO  5

Oparte na chmurze, zgodne z koncepcją Internetu Rzeczy rozwiązanie wirtualnej 
obsługi technicznej, które redukuje przestoje w pracy drukarek

• Monitoruje status działania drukarek w chmurze
• Umożliwia natychmiastowe rozwiązywanie problemów na miejscu bez obecności specjalisty
• Wykrywa z wyprzedzeniem potencjalne problemy

Wzrost bezpieczeństwa operacji dzięki 
korzystaniu z SATO Online Services 

SATO APPLICATION
STORAGE

Kompletne Niekompletne

Zbiór A

Dodanie/zmiana

Powielanie ustawień

Aplikacje 
SATO

Zbiór A

Pobieranie



Wyjaśnienie 6 podstawowych funkcji.
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Zapewnienie spójnych i dokładnych danych 
na etykietach do drukowania

Zarządzanie grupami hierarchicznymi
lub plikami rejestrów

Monitorowanie pobierania aplikacji 
do druku etykiet 

Uproszczenie procesu dodawania lub 
wymiany drukarek

Usprawnienie drukowania dzięki 
danym dostarczanym przez firmę SATO Zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa 

• Scentralizowane zarządzanie drukiem etykiet w chmurze 
• Planowanie i dopasowywanie aktualizacji danych do zmian sezonowych lub  
 korekt cenowych
• Pobieranie aplikacji do drukarek firmy SATO w dowolnym miejscu i czasie

• Elastyczna konfiguracja poziomów hierarchii i uprawnień na podstawie potrzeb  
 klientów
• Przesyłanie wielu plików do aktualizacji danych metodą „przeciągnij i upuść”
• Klienci mogą przyznać użytkownikom zewnętrznym prawa do plików lub  
 rejestracji kont
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Anglia_zakład

Zakład

Sklep

• Klienci mogą łatwo sprawdzać, czy drukarki w lokalizacji
 używają najnowszych aplikacji

• Zapisane w chmurze aplikacje do druku etykiet można łatwo 
 pobierać i instalować na nowo dodanych lub wymienionych drukarkach
• Zwiększenie wydajności lokalnych lub globalnych operacji etykietowania

• Usługa SATO Application Storage może być używana z  
 istniejącymi aplikacjami do druku etykiet i formatami danych  
 obsługi wanymi przez SATO

• Wykorzystanie najnowszej technologii przetwarzania w  
 chmurze, która zapewnia bezpieczeństwo i wysoką 
 wydajność 
• System z zaporą antywłamaniową (IPS) chroni 
 przed lukami w zabezpieczeniach 
• Formularze kodowania SSL/HTTPS zapewniają zaszyfrowaną
 komunikację
• Przesyłane pliki są skanowane pod kątem 
 wirusów i oprogramowania szpiegującego 

Wymagania wobec przeglądarki: 
Windows: Chrome, Microsoft Edge.

W celu korzystania z usługi SATO Application Storage użytkownik musi się zarejestrować. 
Usługa SATO Application Storage oparta jest na chmurze, dlatego wydajność połączenia może ulegać wahaniom w 
godzinach szczytu. Według stanu na luty 2019 r., obowiązuje limit rozmiaru przesyłanego pliku wynoszący 25 MB.
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