
Cloud On-Demand Print
Giúp thực hiện in ấn tại điểm đến nhanh chóng và dễ dàng hơn.



Bạn muốn in tài liệu tại nơi nhận nhưng e ngại nguy cơ mất dữ liệu chứa trong USB và việc phải cài 
đặt trình điều khiển máy in vào máy tính có thể gây nhiều rắc rối. Cloud On-Demand Print chính là 
giải pháp cho vấn đề này.
Lưu tài liệu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn vào máy chủ đám mây trên Internet và in tùy 
theo nhu cầu bằng thiết bị đa chức năng tại nơi đến với ID và mật khẩu của bạn.
Bạn có thể thực hiện in các tài liệu cần thiết một cách đơn giản và bảo mật mà không cần lo lắng về 
việc mất dữ liệu hay phải cài đặt phần mềm chuyên dụng.

Dịch vụ đám mây trên Internet mang đến cho bạn khả năng in 
trên thiết bị đa chức năng ở bất kỳ nơi đến nào.

Tính năng chính

Có thể tải tài liệu lên từ nhiều thiết bị đa dạng.
Đối với máy tính chạy hệ điều hành Windows, ta có thể tải 
bằng công cụ riêng hoặc bằng trình duyệt web. Ngoài ra có thể 
dùng các ứng dụng chuyên dùng khi sử dụng hệ điều hành iOS/
Android™. Không cần phải cài đặt hay thiết lập trình điều khiển 
máy in.

Hỗ trợ mọi quy mô doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn
Có thể đăng ký đến 3000 thiết bị đa chức năng trong danh sách 
thiết bị hỗ trợ Cloud On-Demand Print. Số người dùng tối đa là 
30000 người và có thể hỗ trợ linh hoạt từ cấp độ nhóm người 
dùng cho đến các bộ phận/văn phòng.

Giảm đáng kể chi phí lắp đặt và khối lượng lượng công việc 
quản lý, bảo trì
Cloud On-Demand Print là dịch vụ đám mây được dùng theo 
dạng thanh toán hàng tháng. Không cần phải lắp đặt máy chủ 
nội bộ và không cần phải có người quản trị riêng, do đó có thể 
tiết kiệm được chi phí lắp đặt và vận hành.

Liên kết đến Dịch vụ đám mây
Bạn có thể liên kết đến các dịch vụ đám mây bên ngoài, “Box®”, 
“OneDrive for Business” và “SharePoint Online”. Những tài liệu 
được lưu trữ tại các dịch vụ này có thể được truyền trực tiếp 
đến Cloud On-Demand Print qua Web UI, cung cấp một môi 
trường in cho dù bạn đang ở văn phòng, công ty khác hay đang 
di chuyển.  

Liên kết với “Dịch vụ Quản lý Cloud ID” để làm giảm đáng 
kể thời gian làm việc của nhà quản lý
Nếu sử dụng Microsoft 365* hoặc thiết lập Azure Active 
Directory như một hệ thống nội bộ, có thể tiến hành quản lý tập 
trung người dùng.
Giúp làm giảm đáng kể thời gian quản lý người dùng của nhà 
quản lý.
* Dịch vụ có tính phí do Microsoft Corporation cung cấp. Cần có hợp đồng riêng.

Chức năng “Khách in” cho phép nhiều người sử dụng 
chung.
Khi truy cập vào URL do nhà quản trị cung cấp, chức năng 
“khách in” cho phép bạn tải lên tài liệu và in ra mà không cần 
đăng ký người dùng trên Cloud On-Demand Print.

Cung cấp nhiều biện pháp bảo mật
 - Các giao tiếp trong quá trình tải/in tài liệu đều được mã hóa 
SSL
 - Tài liệu tải lên sẽ tự động được xóa trong vòng 24 giờ, cho dù 
có được in ra hay không
 - Quản lý truy cập bằng ID người dùng và mật khẩu trên máy 
chủ đám mây
 - Có thể cài đặt mật khẩu cho tài liệu khi tải lên
 - Chức năng quản lý lịch sử vận hành giúp kiểm soát được đối 
tượng, loại tài liệu và thời gian in
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In dữ liệu

Nhà quản trị

Dễ dàng tải lên tài liệu đang lưu trong 
máy tính hoặc thiết bị di động
Tải tài liệu mà bạn muốn in từ máy tính/điện 
thoại/máy tính bảng lên máy chủ đám mây 
trên internet.

In dữ liệu tại nơi đến một cách hoàn toàn bảo 
mật
Đăng nhập vào máy chủ đám mây từ một thiết bị đa 
chức năng có hỗ trợ Cloud On-Demand Print bằng ID 
và mật khẩu của bạn, sau đó in tài liệu đã lưu.

Theo dõi lịch sử vận hành theo dõi lịch 
sử vận hành, chẳng hạn như ai đã tải tài 
liệu lên và vào lúc nào, ai đã thực hiện 
in ra.

Liên kết với Dịch vụ đám mây
Bạn có thể truyền và in tài liệu lưu trữ 
trong các dịch vụ đám mây bên ngoài.
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Chỉnh sửa tài liệu trên đường 
đi và tải lại lên máy chủ đám mây

In tài liệu ra bằng 
thiết bị đa chức 
năng sau khi đã 
đến nơi

Công ty A, trụ sở ZCông ty A, trụ sở Y
Người dùng A

Người dùng A

Tải tài liệu cần in 
trước khi đến.

Azure Active 

OneDrive 
for Business

Directory

Liên kết với 
"OneDrive for Business"
Có thể in tài liệu đang 
được lưu trữ trong 
"OneDrive for 
Business" mà không 
cần ổ đĩa.

Trưởng dự án 
của công ty A

Nhân viên của 
công ty B

Nhân viên của 
công ty C

Họp bàn dự án

Có thể in ngay, 
không cần thiết lập đặc biệt

Xác thựcXác thực

 - Cho dù không có mạng LAN, bạn vẫn có thể dễ 
dàng tạo ra một môi trường in ấn bằng kết nối 
Internet.
 - Với sự gia tăng của dạng văn phòng vệ tinh hay 
văn phòng cơ động, bạn có thể in ngay từ máy 
tính hoặc thiết bị di động của mình bằng cách 
thiết lập thiết bị đa chức năng làm thiết bị đầu ra.

Chẳng hạn như sau một buổi họp, bạn chụp lại 
nội dung viết trên tấm bảng trắng và tải lên máy 
chủ đám mây. Sau đó bạn hoàn toàn có thể dễ 
dàng in ra từ một thiết bị đa chức năng nào đó 
đã được thiết lập làm thiết bị đầu ra.

 - In tài liệu bằng thiết bị đa chức năng ngay tại nơi đến. 
Không cần phải in bằng USB.
 - Nếu tài liệu có dung lượng lớn, bạn có thể thiết lập trạng 
thái “Chia sẻ” và nhờ người khác in giùm trước khi đến.
 - Có thể chỉnh sửa tài liệu trên đường đi và lưu lại vào máy 
chủ đám mây.

Trước khi sử 
dụng dịch vụ

Sau khi sử 
dụng dịch vụ

 - Thật mệt mỏi khi lúc nào cũng phải mang 
theo tài liệu in.
 - Không thể chỉnh sửa được khi cần.
 - Thật bất tiện khi phải in tài liệu lưu trên 
USB tại nơi đến.

Tại các địa điểm không có môi trường mạng LAN Bạn có thể in ra các ảnh đã chụp trên điện thoại

Bạn chỉ cần tải sẵn tài liệu lên và tùy ý in ra khi đã đến điểm đến.Từ nhiều địa điểm khác nhau

Có thể thiết lập và sử dụng thiết bị đa chức năng làm thiết bị đầu ra 
chung cho mọi thành viên.

Đối với các dự án hợp tác  
giữa nhiều doanh nghiệp

 - Có thể dễ dàng thiết lập một môi trường in dùng chung 
cho mọi thành viên cho dù có sự khác biệt trong môi 
trường mạng LAN của từng công ty.
 - Có thể chia sẻ môi trường in một cách bảo mật bằng 
cách thiết lập quyền truy cập thích hợp.

 - Nếu Microsoft 365 được triển khai, có thể sử dụng Azure 
Active Directory như một hệ thống quản lý ID. 
Có thể quản lý tập trung người dùng và môi trường in trong 
môi trường Internet. 
Giúp giảm đáng kể thời gian quản lý người dùng của nhà quản lý.

Trước khi sử 
dụng dịch vụ

Sau khi sử 
dụng dịch vụ

 - Do các công ty không sử dụng chung mạng 
LAN để chia sẻ giữa các thành viên nên 
không thể in ngay ra những tài liệu cần dùng 
hay tài liệu mới được chỉnh sửa sau cuộc họp.
 - Có nhiều khó khăn trong việc quản lý người 
dùng do có nhiều loại người dùng khác 
nhau, bao gồm cả nhân viên tạm thời và 
nhân viên theo hợp đồng thuê ngoài.



Cloud On-Demand Print Chức năng và Thông số kỹ thuật
Các Tính Năng Chính
Mục Mô tả
Số lượng người dùng có thể 
đăng ký Từ 10 đến 30000 (Thay đổi tùy theo hợp đồng.)
Số lượng Khách có thể đăng 
ký Từ 10 đến 20 (Thay đổi tùy theo hợp đồng.)
Số lượng tập tin có thể đăng 
ký 200 đến 600000 (Thay đổi tùy theo hợp đồng.)
Quản lý xác thực Nhà quản trị sẽ đăng ký người dùng
Phương pháp xác thực Xác thực người dùng bằng ID và mật khẩu

Thời hạn lưu trữ tài liệu tải 
lên

24 giờ kể từ lúc tải lên (Mặc định) 
Có thể thiết lập thời hạn lưu trữ tài liệu tải lên như sau:  
1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 
5 ngày, 6 ngày, 7 ngày 
Có thể thay đổi thời hạn lưu trữ tài liệu tải lên theo từng người sở hữu.

Các định dạng được hỗ trợ

tập tin Word (doc, docx) 
tập tin Rich Text file (rtf) 
tập tin Excel (xls, xlsx) 
tập tin PowerPoint (ppt, pptx) 
tập tin DocuWorks (xdw, xbd)*1  
tập tin PDF (pdf)*2 

tập tin XPS (xps)*3  
tập tin OpenXPS (oxps)*3  
tập tin JPEG (jpg, jpeg, jpe) 
tập tin TIFF (tif, tiff) 
tập tin PNG (png) 
trang web*4

Kích thước tài liệu 100 MB
Khổ giấy tài liệu A1 - B7
Số lượng thiết bị đa chức 
năng đăng ký lên tới 3000 thiết bị
Phương pháp mã hóa thông 
tin liên lạc SSL (Không hỗ trợ SSL 3.0)
Hỗ trợ dịch vụ quản lý ID 
đám mây Azure Active Directory
Hỗ trợ dịch vụ đám mây Box®, OneDrive for Business, SharePoint Online
Ngôn ngữ hỗ trợ*5 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái,  

Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Quyền sử dụng tài liệu Riêng tư/Chia sẻ

Ghi chú: Kết quả in có thể khác biệt với nội dung được hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị iOS / Android™.
*1: Nếu tập tin có chứa những ký tự đặc biệt (ký tự không chuẩn, ký tự đặc biệt, v.v…), kết quả in có thể khác 

biệt với nội dung được hiển thị trên máy tính hoặc thiết bị iOS / Android™.   
*2:  Nếu không có font chữ kèm theo trong tập tin, kết quả in có thể khác biệt với nội dung được hiển thị trên 

máy tính hoặc thiết bị iOS / Android™.   
*3: XPS là viết tắt của XML Paper Specification (Thông số kỹ thuật giấy XML).   
*4:Có thể tải lên từ một thiết bị iOS / Android™.    
*5: Trên màn hình máy đa chức năng, Cloud On-Demand Print có thể hiển thị và chuyển đổi giữa các ngôn 

ngữ như tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung phồn, tiếng Thái thể và tiếng Việt.

Môi trường vận hành của trình duyệt web Hệ điều hành 
Windows
Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10 (32bit / 64bit) 
Windows 8.1 Update (32bit / 64bit)

Trình Duyệt Web

Internet Explorer 11 
Microsoft Edge 86 hoặc cao hơn 
Mozilla Firefox ESR 78 
Mozilla Firefox 82 hoặc cao hơn 
Google Chrome™ 87 hoặc cao hơn

Ngôn ngữ hỗ trợ*1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái,  
Tiếng Việt, Tiếng Nhật

*1: Hiển thị bằng ngôn ngữ đã được lựa chọn trong mục [Ngôn ngữ] ở cuối màn hình đăng nhập. Nếu bạn 
chọn [Tiếng Trung giản thể], ngôn ngữ hiển thị sẽ là tiếng Anh. Ngôn ngữ hiển thị cho người dùng Khách 
sẽ giống với ngôn ngữ cài đặt khi đăng nhập.

Môi trường vận hành của trình duyệt web Hệ điều hành Mac
Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ

macOS 11 Big Sur
macOS 10.15 Catalina
macOS 10.14 Mojave 
macOS 10.13 High Sierra 
macOS 10.12 Sierra

Trình Duyệt Web Apple Safari 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Ngôn ngữ hỗ trợ*1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái,  

Tiếng Việt, Tiếng Nhật
*1: Hiển thị bằng ngôn ngữ đã được lựa chọn trong mục [Ngôn ngữ] ở cuối màn hình đăng nhập. Nếu bạn 

chọn [Tiếng Trung giản thể], ngôn ngữ hiển thị sẽ là tiếng Anh. Ngôn ngữ hiển thị cho người dùng Khách 
sẽ giống với ngôn ngữ cài đặt khi đăng nhập.

Môi trường vận hành của trình duyệt web Hệ điều hành 
Linux®

Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ
Ubuntu® 18.04 LTS (64bit) 
CentOS 6.9 (32bit) 
CentOS 7.3 (64bit)

Trình Duyệt Web Mozilla Firefox ESR 60 
Mozilla Firefox 62 hoặc cao hơn

Ngôn ngữ hỗ trợ*1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái,  
Tiếng Việt, Tiếng Nhật

*1: Hiển thị bằng ngôn ngữ đã được lựa chọn trong mục [Ngôn ngữ] ở cuối màn hình đăng nhập. Nếu bạn 
chọn [Tiếng Trung giản thể], ngôn ngữ hiển thị sẽ là tiếng Anh. Ngôn ngữ hiển thị cho người dùng Khách 
sẽ giống với ngôn ngữ cài đặt khi đăng nhập.

Môi trường vận hành Windows Print Tool
Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10 (32bit / 64bit) 
Windows 8.1 Update (32bit / 64bit)

CPU Phù hợp với các giá trị được đề nghị cho từng hệ điều hành
Dung lượng ổ cứng Dung lượng trống từ 300 MB hoặc hơn*1

Dung lượng bộ nhớ Phù hợp với các giá trị được đề nghị cho từng hệ điều hành
Hiển thị Phù hợp với các giá trị được đề nghị cho từng hệ điều hành*2

Yêu cầu phần mềm

Microsoft .NET Framework 4.8
Microsoft .NET Framework 4.7.2 / 4.7 
Microsoft .NET Framework 4.6.2 / 4.6.1 / 4.6 
Microsoft Outlook 2016*3  
Microsoft Outlook 2013*3  
Microsoft Outlook 2010*3  
Windows Store Application “Mail”*3  
Gmail™*3  
Mozilla Thunderbird*3

Ngôn ngữ hỗ trợ*4 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái,  
Tiếng Việt, Tiếng Nhật

*1:Nếu chưa cài đặt Microsoft .NET Framework, cần thêm khoảng từ 280 MB đến 2 GB dung lượng trống.   
*2:Độ phân giải tối thiểu là XGA (1024 x 768 pixels).   
*3:Cần thiết trong trường hợp chọn gửi tin nhắn báo tập tin tải lên thành công.    
*4: Nếu hệ điều hành dùng tiếng Nhật, Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung phồn, tiếng Thái thể hay tiếng Việt, màn 

hình công cụ in sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ giống như hệ điều hành. Nếu hệ điều hành dùng ngôn ngữ 
nào khác ngoài những ngôn ngữ trên, trang màn hình công cụ in sẽ hiển thị bằng tiếng Anh.

Phần mềm di động chuyên dụng môi trường iOS
Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ iPadOS 14/13
iOS 14/13

Ngôn ngữ hỗ trợ*1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái,  
Tiếng Việt, Tiếng Nhật

*1: Nếu hệ điều hành dùng tiếng Nhật, Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung phồn, tiếng Thái thể hay tiếng Việt, màn 
hình ứng dụng di động (iOS) sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ giống như hệ điều hành. Nếu hệ điều hành 
dùng ngôn ngữ nào khác ngoài những ngôn ngữ trên, màn hình ứng dụng di động (iOS) sẽ hiển thị bằng 
tiếng Anh.

Phần mềm di động chuyên dụng môi trường Android™
Mục Mô tả
Hệ điều hành hỗ trợ Android™ 11.0 /10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.1 / 5.0 / 4.4
Ngôn ngữ hỗ trợ*1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái,  

Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Ghi chú: Các ứng dụng này chưa được thử nghiệm trên toàn bộ các dòng máy thỏa mãn môi trường vận 
hành.
*1: Nếu hệ điều hành dùng tiếng Nhật, Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung phồn, tiếng Thái thể hay tiếng Việt, màn 

hình ứng dụng di động (Android™) sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ giống như hệ điều hành. Nếu hệ điều 
hành dùng ngôn ngữ nào khác ngoài những ngôn ngữ trên, màn hình ứng dụng di động (Android™) sẽ 
hiển thị bằng tiếng Anh.
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FAn toàn sử dụng
Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn cẩn thận để sử 
dụng đúng cách.
Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định.
Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.

Kiểu máy sẵn có tùy thuộc vào quốc gia/khu vực. Vui lòng tham vấn với người đại diện 
bán hàng để biết chi tiết.
Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có 
thể thay đổi mà không cần báo trước.
Nhãn hiệu  FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu 
của FUJIFILM Corporation.Cloud On-Demand Print,DocuWorks và Working Folder 
là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp.  
Microsoft, Windows, Azure, Active Directory, Excel, PowerPoint, Internet Explorer là 
các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ 
và/hoặc các quốc gia khác.  Intel, Xeon là các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn 
hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.  Tên các công ty hoặc 
sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nh.n hiệu đ. được đăng k. hoặc nh.n 
hiệu của từng chủ sở hữu.

Trụ sở chính 
Tầng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (84-28) 38 290 038    Fax: (84-28) 38 290 032
Chi nhánh Hà Nội 
Tầng 14, Tòa nhà VCCI 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 38 241 063    Fax: (84-24) 38 241 113
Chi nhánh Hải Phòng 
P.515, Tầng 5, toà nhà TD Business Center, đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3859 236    Fax: (84-225) 3859 239
Chi nhánh Đà Nẵng 
Tầng 3, Tòa nhà Danabook Tower, 76-78 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (84-236) 3892 896    Fax: (84-236) 3892 895

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam


