ApeosWare
Image Log Management
Hệ thống quản lý lưu trữ ảnh chụp tài liệu

Sử dụng một máy in đa chức năng hoặc thiết bị khác để lưu trữ
ảnh chụp tài liệu.
Cải thiện độ bảo mật của tài liệu. Truy xuất nguồn rò rỉ thông tin.
Đơn giản hóa các hoạt động văn phòng.
Mặc dù nhận thức về bảo mật thông tin hiện nay đã được nâng cao, các báo động về việc rò rỉ dữ liệu
vẫn thường xuyên xảy ra. ApeosWare Image Log Management sẽ giải quyết vấn đề này, giúp bảo mật
các thông tin quan trọng của công ty bằng cách theo dõi toàn bộ quá trình liên quan đến xử lý tài liệu. Các
thao tác như sao chụp, in, quét và fax đều được ghi lại chi tiết về người dùng, loại tài liệu và thiết bị nào đã
được sử dụng.
Hệ thống toàn diện này giúp quản lý, giám sát và xác định vị trí ảnh chụp tài liệu được lưu trữ - một giải
pháp lý tưởng giúp làm giảm nguy cơ rò rỉ tài liệu gây phương hại đến việc kinh doanh. Ngoài ra, dung
lượng lưu trữ tài liệu lớn cho phép lưu trữ cả những dữ liệu cũ, mang lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn trong
tương lai.

ApeosWare Image Log Management
Ngăn chặn rò rỉ thông tin - Truy xuất nguồn rò rỉ Giám sát nhật ký ảnh chụp/thông báo cho nhà quản trị

Tối ưu hóa việc xử lý tài liệu

ApeosWare Image Log Management giúp làm giảm rò rỉ thông tin
và truy xuất nguồn gây rò rỉ.
Ngăn chặn rò rỉ thông tin
Bất cứ tài liệu nào đã được sao chụp, in, quét hoặc gửi/nhận
bằng fax đều sẽ được lưu trữ lại dưới dạng hình ảnh cùng thông

Xác thực thẻ IC

Dữ liệu ảnh
Nhà quản trị

tin chi tiết về các quy trình có liên quan cũng như thông tin về thiết
bị. Điều này giúp nhà quản trị giám sát được các hoạt động xử lý
tài liệu theo từng người dùng hoặc theo nhóm. Và bằng cách kết

Xác thực thẻ IC
Thiết bị
Người dùng

Dữ liệu ảnh
Báo cáo quy trình

hợp các công cụ quản lý hệ thống với các chức năng xác thực
khác - chẳng hạn như mật mã thiết bị hay thẻ IC - có thể dễ dàng
theo dõi hoạt động của người dùng và ngăn chặn hiệu quả việc rò

Thiết bị

Người dùng

Xác thực thẻ IC

rỉ thông tin.
Thiết bị

Người dùng

Truy xuất nguồn gây rò rỉ
Khi bị rò rỉ các tài liệu có chứa thông tin cá nhân hoặc các thông

Nhà quản trị
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Nhà quản trị

tin mật khác, bạn có thể tìm ra bên chịu trách nhiệm bằng cách
tìm trong nhật ký công việc hoặc tìm theo nội dung tài liệu thông

Nhà quản trị

qua OCR*. Đây là cách thức theo dõi nhanh chóng và theo từng
bước, cho bạn biết thông tin đã bị rò rỉ bằng cách nào và vào thời
điểm nào.
* Chỉ khả dụng đối với bản Professional. Cần có ApeosWare Image Log Management1.0
Professional OCR License.

Nhà quản trị
Nhà quản trị

Rò rỉ thông tin

Phát hiện ra đối tượng, nội dung, thời gian
và địa điểm rò rỉ
Nhà quản trị
Từ khóa
Báo cáo

Giám sát nhật ký ảnh chụp và thông báo cho nhà quản trị*
Để giám sát việc xử lý tài liệu, chỉ cần lập trình trước các tiêu
chí cũng như từ khóa tìm kiếm và để ApeosWare Image Log
Management tự động tìm ra các tài liệu có liên quan. Chương
trình sẽ tạo báo cáo và gửi đến cho nhà quản trị bằng email trong
thời gian đã được định trước, tùy theo mức độ quan trọng. Tất
cả báo cáo đều được lưu lại để tham khảo trong tương lai, được
phân loại theo người dùng hoặc nhóm người dùng, được gán các

TừNhà
khóa
quản trị
Báo cáo
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Management

mức độ quan trọng khác nhau và được hiển thị theo năm hoặc
tháng. Việc này giúp làm giảm đáng kể nguy cơ rò rỉ thông tin do
lạm dụng máy in đa chức năng hoặc các thiết bị tương tự khác.

ApeosWare
Image Log
Management

* Chỉ khả dụng đối với bản Professional. Cần có ApeosWare Image Log Management 1.0
Professional OCR License.

Tận dụng các tài liệu lưu trữ để tăng tính hiệu quả cho công việc văn phòng.
Lưu trữ và lấy ra các tài liệu đã lưu

Theo dõi các hoạt động xử lý tài liệu

Chúng ta thường gặp khó khăn khi cần xác định vị trí những

Nếu bạn gửi tài liệu hoặc nhận tài liệu bằng fax, ApeosWare

tài liệu của các nhân viên cũ. Hãy để ApeosWare Image Log

Image Log Management có thể ghi lại nhật ký các hoạt động này.

Management tự động duy trì kho lưu trữ khổng lồ của bạn và luôn

Dễ dàng theo dõi xem ai đã yêu cầu hạng mục gì, vào lúc nào với

được đảm bảo về tốc độ truy cập vào những dữ liệu này.

nội dung ở cả định dạng văn bản lẫn ảnh chụp.

Môi trường hoạt động của ApeosWare Image Log Management
Image Log Management Server

Web Client
Phiên bản
Professional
(Stand alone)

Phiên bản Professional (Separate)

Mục

Mô tả

Hệ điều hành
hỗ trợ*1

Windows 10 Pro (32 bit)*2
Windows 10 Pro (64 bit)*2
Windows 8.1 Pro (32 bit)*2
Windows 8.1 Pro (64 bit)*2
Windows Server 2016 Standard (64 bit)
Windows Server 2012 R2 Standard (64 bit)
Windows Server 2012 Standard (64 bit)

CPU

Tương tự như môi trường hệ điều hành

Dung lượng
ổ cứng

Tương tự như môi trường hệ điều hành

Giao thức: TCP/IP

Dung lượng
bộ nhớ

Tương tự như môi trường hệ điều hành

Trình Duyệt
Web*4

Internet Explorer 11

Trình Duyệt
Web*3*4

Internet Explorer 11

Dịch Vụ Web

Internet Information Services 10.0
Internet Information Services 8.5
Internet Information Services 8.0

Yêu cầu phần
cứng

DVD-ROM Drive

Mục

Phiên bản chuẩn

Hệ điều hành
hỗ trợ*1

Windows Server 2016 Standard (64 bit)
Windows Server 2012 R2 Standard (64 bit)
Windows Server 2012 Standard (64 bit)

CPU

Tối thiểu: Intel® Xeon® E3-1220 v3 3.1 GHz hoặc tương đương (4 nhân)
Khuyên dùng: Intel® Xeon® E3-1270 v3 3.5 GHz hoặc tương đương (4 nhân)

Dung lượng
ổ cứng

Dung lượng trống
Dung lượng trống trên 4 TB*3
trên 4 TB*2*3

Dung lượng
bộ nhớ

4 GB

Mạng

Identity
Management*5

Yêu cầu phần
mềm

[Microsoft .NET
Framework]
• Microsoft .NET
Framework 4.6
• Microsoft .NET
Framework 3.5
[Microsoft SQL
Server]
• Microsoft SQL
Server 2016
Express (64 bit)
[Service Pack 1/2]
• Microsoft SQL
Server 2012
Express (64 bit)
[Service Pack 4]*6*7

Máy chủ chính

Identity Management*5

Máy chủ nhận

Dung lượng trống
trên 1 TB

Microsoft .NET
Framework 3.5

*1:	Để biết HĐH được hỗ trợ mới nhất, vui lòng truy cập trang web chính thức của chúng tôi.
Hệ điều hành hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản
thể và tiếng Hàn,Tiếng Thái.
*2: Không hỗ trợ tính năng màn hình cảm ứng trên Windows 8.1 và phiên bản mới hơn.
*3: Tiến hành các thiết lập sau:
- Kích hoạt JavaScript™ và ActiveX Control.
- Vô hiệu hóa [Internet Explorer Enhanced Security Configuration] (kích hoạt mặc định).
*4: Chỉhỗ trợ trình duyệt web phiên bản 32 bit.

[Microsoft .NET Framework]
• Microsoft .NET Framework 4.6
• Microsoft .NET Framework 3.5
[Microsoft SQL Server]
• Microsoft SQL Server 2016 Standard
(64 bit) [Service Pack 1/2]
• Microsoft SQL Server 2012 Standard
(32 bit) [Service Pack 4]*6*7
• Microsoft SQL Server 2012 Standard
(64 bit) [Service Pack 4]*6*7

Lưu ý: Khả năng hỗ trợ môi trường ảo dựa trên chính sách về sản phẩm máy chủ ảo của chúng tôi.
*1:	Để biết HĐH được hỗ trợ mới nhất, vui lòng truy cập trang web chính thức của chúng tôi.
Hệ điều hành hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản
thể và tiếng Hàn.
*2: Dung lượng cần thiết để chứa và tìm kiếm 600000 lệnh in (ước tính mỗi lệnh in nặng 2,2 MB).
*3:	Dung lượng đĩa cứng cần thiết tùy thuộc vào cách sử dụng thiết bị và cách lưu ảnh chụp. Lưu ý rằng
các dữ liệu hết hạn sử dụng (dữ liệu bị loại trừ) vẫn sẽ nằm trên đĩa cứng. Xóa các dữ liệu bị loại trừ
khỏi đĩa cứng hoặc copy sang phương tiện khác.
*4: Tiến hành các thiết lập sau:
- Kích hoạt JavaScript™ và ActiveX Control.
- Vô hiệu hóa [Internet Explorer Enhanced Security Configuration] (kích hoạt mặc định).
*5: Có thể cài bằng đĩa DVD đi kèm gói phần mềm sản phẩm ApeosWare Image Log Management.
*6: Chỉ trong trường hợp cập nhật từ phiên bản ApeosWare Image Log Management 1.0.1.2 hoặc thấp hơn.
*7:	Hỗ trợ Japanese SQL Server (chỉ phiên bản 64 bit) và English SQL Server (32 bit / 64 bit). Những hệ
điều hành không dùng tiếng Nhật sẽ dùng phiên bản tiếng Anh của SQL Server.

Vui lòng ghé thăm trang web của chúng tôi để biết thông tin mới nhất về Môi trường vận hành và Các dòng máy được hỗ trợ.
* Thông số kỹ thuật sản phẩm, hình ảnh và thuyết minh về sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng lưu ý màu của sản phẩm trong tài liệu này có thể khác màu thật bên ngoài do chất lượng giấy và mực in.
Microsoft, Windows, Windows Server, Excel, Active Directory là thương hiệu đã được đăng ký của tập đoàn Microsoft Corporation.
Xeon là thương hiệu đã được đăng ký của tập đoàn intel Corporation. Các tên công ty khác hoặc các tên sản phẩm là các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký hoặc các nhãn hiệu thương mại của từng công ty.

For more information or detailed product specifications, please call or visit us at

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam
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

fujifilm.com/fbvn

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

Quyển giới thiệu này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox được Xerox Corporation cấp phép.
Nhà phân phối của (các) sản phẩm này là FUJIFILM Business Innovation Corp.
Xerox, Xerox và Thiết Kế cũng như Fuji Xerox và Thiết Kế là những nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Xerox Corporation tại Nhật Bản và/hoặc các quốc gia khác.
FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation.
ApeosWare là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp.
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