
Device Log Service
Dịch vụ quản lý sử dụng thiết bị MFD
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Lượng sử dụng của thiết bị đa chức năng có thể được 
đếm và xem trên giao diện Web. 
Chức năng này giúp đơn giản hóa việc quản lý chi phí và 
thúc đẩy tiết kiệm chi phí tổng thể.
Device Log Service là một dịch vụ cho phép khách hàng đếm và xem lượng sử dụng thiết bị thông qua giao diện web. 
Có thể in ra các kết quả tính toán, báo cáo được tô màu theo dạng bảng biểu cũng như lọc kết quả tính toán theo thiết bị hoặc theo ID 
người dùng để quản lý chi phí theo từng cá nhân hoặc theo từng phòng ban. 
Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng chỉ cần một thiết bị đa chức năng đã đăng ký hợp đồng dịch vụ EP-BB* cùng với một máy tính có 
kết nối Internet. 
Không cần có máy chủ chuyên dụng. Vì vậy dịch vụ này sẽ giúp giảm tổng chi phí sử dụng tại văn phòng của khách hàng một cách hiệu 

quả. 
*Một dịch vụ quản lý thiết bị đa chức năng do FUJIFILM Business Innovation cung cấp

Không cần trang bị một máy chủ hoặc ứng dụng riêng nào!

Không cần tốn công sức hay bất kỳ cơ sở 
vật chất nào.
Có thể dễ dàng tạo ra chu trình PDCA để 
tiết kiệm chi phí.

Có thể “hình dung” được lượng sử dụng 
bằng bảng và biểu đồ. 
Nhờ đó thúc đẩy được ý thức tiết kiệm chi 
phí trong toàn công ty.

Đếm lượng sử dụng trên thiết bị theo từng 
người dùng hoặc theo từng thiết bị. 
Người dùng có thể xác định được chính 
xác tình hình sử dụng của thiết bị.

Có thể tính được lượng sử dụng cho từng 
bộ phận. 
Đạt được mức cân bằng tối ưu chỉ với số 
lượng thiết bị tối thiểu. 

Lợi ích



Trang chủ

Cách thức vận hành của Device Log ServiceJob Log Analyzer*

Ví dụ của tính năng tính theo từng bộ phận

Màn hình Thiết lập tính toán
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Job Log Analyzer sẽ 
phân tích các bản ghi lịch 
sử công việc lưu trong 
Device Log Service và tạo 
ra các báo cáo cho từng 
cá nhân với biểu đồ chi 
tiết. 
*Có thể tải Job Log Analyzer từ 
Device Log Service Help.

Quản lý người dùng
Có thể đăng ký lên đến 10000 người dùng. Bạn có thể thêm 
người dùng và cập nhật thông tin một cách dễ dàng. Thông 
tin người dùng có thể 
được xuất chuyển và 
đăng ký theo định 
dạng CSV. 
Bạn cũng có thể đồng 
bộ hóa thông tin người 
dùng của Azure Active 
Directory và máy chủ 
LDAP.

Quản lý thiết bị
Cung cấp chi tiết về các thiết bị đang được quản lý bằng 
Device Log Service. Khách hàng có thể đổi giao diện thành 
dạng danh sách hoặc 
dạng thông tin chi tiết, 
đồng thời có thể thay 
đổi thiết lập tính.

Màn hình vận hành đơn giản và dễ sử dụng
Trang chủ- Liệt kê lượng sử dụng tổng thể 
Sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ được hiển thị giao diện Trang chủ với một 
danh sách các thiết bị quản lý và Lượng sử dụng của tháng này. Thanh điều 
khiển đặt ở trang chủ sẽ cho phép đến từng chức năng mong muốn.

Tính toán dữ liệu sử dụng- 
Có thể đăng ký mẫu báo cáo tùy chọn
Bạn có thể tính mức sử dụng theo người dùng hoặc thiết bị và tải xuống dữ liệu 
mức sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể đối chiếu và tính mức sử dụng của nhiều 
bên thuê. Bạn có thể đặt mục tiêu kế toán và các mục chi tiết tùy theo mục 
đích sử dụng và hiển thị kết quả kế toán dưới dạng biểu đồ. Sau khi đã đặt các 
tiêu chuẩn, bạn có thể đăng ký các 
tiêu chuẩn đó làm “Mẫu kế toán” và sử 
dụng lại cho lần kế tiếp. Với việc đặt 
đơn giá* cho tính năng màu hoặc đen 
trắng, bạn có thể tính toán chi phí và 
hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ. 
*Đơn giá dùng chung cho các kiểu máy. 

Loại biểu đồ
- Biểu đồ tròn
- Biểu đồ cột
- Biểu đồ dòng
- Biểu đồ vùng

Xem chi tiết
Màn hình Quản lý người dùng 

Kiểm tra lượng sử dụng trên thiết bị
Lượng sử dụng hàng tháng sẽ hiển thị trên 
bảng điều khiển cùng với
thông báo gửi tới người dùng. Khách hàng 
có thể cho hiển thị các gợi ý dùng in hai mặt 
hoặc in dồn trang. 
*Phải cài đặt Multifunction Device Linkage Tool.

Hiển thị lượng sử dụng trên thiết bị

Kiểm tra lượng sử dụng trên bảng điều 
khiển thiết bị

Màn hình Job Log Analyzer



Device Log Service Môi Trường Hoạt Động

EP-BB là một dịch vụ sử dụng mạng băng thông rộng để hỗ trợ miễn phí cho công tác 
quản lý thiết bị đa chức năng sau khi lắp đặt. Dịch vụ này sẽ cung cấp hỗ trợ kịp thời 
cho các lỗi bất ngờ hoặc khi cần thay vật tư tiêu hao cũng như lập báo cáo cho từng 
thiết bị, tùy theo nhu cầu khách hàng. Có tác dụng giúp cho khách hàng sử dụng hiệu 
quả các thiết bị của mình. 
- Cần phải đăng ký để sử dụng dịch vụ này. Ngoài ra dịch vụ này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc theo loại hợp đồng. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi. 
- Các kỹ sư của chúng tôi sẽ tiến hành các thiết lập cần thiết cho dịch vụ EP-BB trên thiết bị theo nhu cầu của khách hàng. 
- Toàn bộ chi phí đường truyền, bao gồm cả chi phí băng thông đều do khách hàng chịu trách nhiệm. 

EP-BB
Hỗ trợ vận hành thiết bị ổn định

EP-BB

Khách hàng

Thông tin bộ đếm thanh toán

Thông tin vật tư tiêu hao

Thông tin lỗi

Trung tâm EP
của FUJIFILM 
Business Innovation

Cung cấp vật
tư tiêu hao
Kiểm tra/sửa chữa

Môi trường hoạt động của Device Log Service (Máy khách)
Mục Mô tả

Hệ điều hành  
hỗ trợ *1

Windows 10 Home (32bit/64bit) 
Windows 10 Pro (32bit/64bit) 
Windows 10 Enterprise (32bit/64bit) 
Windows 10 Education (32bit/64bit) 
Windows 8.1 (32bit/64bit) 
Windows 8.1 Pro (32bit/64bit) 
Windows 8.1 Enterprise (32bit/64bit) 

Trình Duyệt Web

Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Mozilla FireFox
Google Chrome™ *2

Phần mềm  
liên kết

Microsoft Outlook 2019
Microsoft Outlook 2016
Microsoft Outlook 2013
Mozilla Thunderbird
Internet Explorer 11

*1:Hệ điều hành hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, 
Tiếng Thái và Tiếng Nhật. 

*2:Khuyến nghị sử dụng trình duyệt Web khi sử dụng tính năng kế toán cho nhiều bên 
thuê.  

Môi trường hoạt động của Job Log Analyzer
Mục Mô tả

64-bit 32-bit

Hệ điều hành  
hỗ trợ

Windows 10 Pro (64bit)
Windows 10 Enterprise 
(64bit)
Windows 10 Education 
(64bit)

Windows 10 Pro 
(32bit/64bit)
Windows 10 Enterprise 
(32bit/64bit)
Windows 10 Education 
(32bit/64bit)
Windows 8.1 Pro Update 
(32bit/64bit)
Windows 8.1 Pro 
(32bit/64bit)
Windows Server 2016 
Standard (64bit)
Windows Server 2012 R2 
Standard (64bit)

CPU Pentium® III 1 GHz hoặc cao hơn
Dung lượng  
ổ cứng

Dung lượng trống trên 4 GB

Dung lượng  
bộ nhớ

256 MB hoặc lớn hơn

Hiển thị XGA (1024 x 768 pixels) hoặc lớn hơn
Yêu cầu  
phần cứng

DVD-ROM Drive

Yêu cầu  
phần mềm

Microsoft Excel 2019 
(64bit) *1*2

Microsoft Excel 2019 
(32bit) *1*2

Microsoft Excel 2016 
(32bit) *1*2

Microsoft Excel 2013 
(32bit) *1*2

Ghi chú:Để cài đặt tùy chỉnh Microsoft Excel, phải cài đặt ứng dụng Microsoft Visual Basic. 
*1:Chỉ trong chế độ tương thích. 
*2:Đảm bảo vận hành cho Microsoft Excel dùng phiên bản ngôn ngữ tương tự với phiên 

bản ngôn ngữ của hệ điều hành.
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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. 
Microsoft, Windows, Windows Server, Excel, Microsoft Edge, Internet Explorer, và 
Outlook là thương hiệu đã được đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc 
các quốc gia khác.
Pentium 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 và sản phẩm khác là thương hiệu hoặc thương hiệu đã được đăng ký 
của chủ sở hữu.
Hình dáng, đặc điểm kỹ thuật và các nội dung chi tiết của sản phẩm có thể thay đổi mà 
không cần báo trước.
Lưu ý rằng màu sắc của sản phẩm có thể khác với màu sắc thực tế do chất lượng của 
giấy film hoặc mực in.

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


