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บริ หารเอกสารอย่ างชาญฉลาดและเป่ี ยมด้ วยประสิ ทธิ ภาพ 
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ปัจจุุ บันธุรกิ จจำานวนมากต้องเผชิ ญกับปัญหาความต้องการใช้งานเครื่ องมัลติ ฟังก์ชัน เครื่ องพิ มพ์  และแฟกซ์  รวมทั้ ง
อุปกรณ์มื อถื อท่ี
เพิ่ มมากขึ้ น เม่ื อจำานวนอุปกรณ์ท่ี ใช้ มี เพิ่ มมากขึ้ นและมี รูปแบบการทำางานท่ี แตกต่างกันไป ย่อมทำาให้เกิ ดปัญหาต่างๆ 
ตามมามากมาย เช่น  
การบริ หารจัดการ ปัญหาการรั่ วไหลของข้อมู ล ค่าใช้จ่ายท่ี เพิ่ มมากขึ้ น การพิ มพ์งานล่าช้ า และชั่ วโมงการทำางานท่ี ยาวนาน
ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี สามารถแก้ ไขได้ด้วย ApeosWare Management Suite 2 ซ่ึ งเป็ นซอฟต์แวร์ท่ี ช่วยในการบริ หารจัดการ
แบบองค์รวม
ทั้ งการใช้งานเครื่ อง การตรวจสอบสิ ทธิ์ ผู้ใช้  การพิ มพ์งานเอกสาร รวมถึ งบันทึ กผลการใช้งานเครื่ อง และการจัดส่งเอกสาร
ด้วยเวอร์ชั นใหม่ ท่ี ได้ร ับการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพเพ่ื อตอบสนองต่อความต้องการของลู กค้าให้ดี ยิ่ งขึ้ น ช่วยในการบริ หาร
จัดการเอกสารได้ ใน
วงกว้าง รวมทั้ งยังช่วยเพิ่ มมู ลค่าทางธุรกิ จให้กับลู กค้าได้อย่างเหนื อชั้ น

ยกระดับการส่ือสารทางธรุกิจด้วยระบบการจัดการ
เอกสารท่ีทรงพลัง

รองรับขั้นตอนการดำเนินงานในวงจรเอกสาร

วงจรเอกสาร

กระจาย ดำเนินการ  ทำลายเก็บบันทึกผลิต

ใช้งานงา่ย
ววิฒันาการใหม่ของการออกแบบ
หน้าจอท่ีช่วยให้ใช้งานได้งา่ยขึ้น

UI รูปแบบใหม่ ใช้งานงา่ย
(หน้าจอผู้ดแูล /แผงหน้าจอควบคมุ/
อปุกรณ์มือถือ)
ติดตัง้และกำาหนดค่าได้งา่ย
สรา้งรายงานผลการใช้
แสดงสถานภาพการใช้งานเครือ่งของผู้ใช้

ปรบัรูปแบบการทำางานให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของธรุกิจ

เช่ือมโยงกับบรกิารจดัการเอกสาร
กระจายเอกสารตามระบบเวริก์โฟลว์

ช่วยควบคมุการใช้งานครบวงจร
ตัง้แต่ผลิต ส่งขอ้มลู เก็บบันทึก
ไปจนถึงการทำาลายเอกสาร

ควบคมุเครือ่ง
ควบคมุผู้ใช้
ควบคมุการพิมพ์
ควบคมุค่าใช้จา่ย

ปรบัฟังก์ชันให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและการใช้งานของลกูค้า

มีให้เลือกทัง้แบบ Entry Edition และ 
Enterprise Edition
โครงสรา้งของระบบท่ียืดหยุ่น
ตอบสนองความต้องการด้าน IT

บรหิารจดัการ

ปรบัให้เหมาะสมเช่ือมโยง
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ApeosWare Management Suite 2

ผู้ดแูลระบบสามารถกำาหนดค่าและควบคมุการ

ใช้งานได้อย่างงา่ยดายโดยไม่จำาเป็นต้องใช้คู่มือ 

ทำาให้สามารถใช้งานได้ทันที 

รูปแบบหน้าจอการใช้งานใหม่ท่ีดขูอ้มลูและใช้

งานงา่ยขึ้น ช่วยให้การทำางานดำาเนินไปอย่างราบ

รืน่ ลดภาระขัน้ตอนท่ียุ่งยาก 

สภาพแวดล้อมธรุกิจในปัจจบัุน ลกูค้าใช้อปุกรณ์

และระบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเครือ่งมัลติฟังก์ชัน 

คอมพิวเตอร ์ระบบการทำางาน และระบบคลา

วด์ในการแลกเปล่ียนขอ้มลู ApeosWare 

Management Suite 2  สามารถเช่ือมโยงกับ

อปุกรณ์และระบบต่างๆ ของลกูค้าเขา้ด้วยกัน 

ช่วยให้การไหลผ่านเขา้ออกของขอ้มลูเอกสาร

ดำาเนินไปได้สะดวก รวดเรว็ ไรร้อยต่อ

ApeosWare Management Suite 2 ช่วยเพิม่

ประสิทธภิาพการใช้งานและการควบคมุเครือ่ง

ให้กับผู้ดแูลระบบและผู้ใช้งาน สามารถจดัรวม

หลายๆ เครือ่งให้อยู่ในกลุม่เดียวกันเพ่ือควบคมุ

การลงทะเบียนและตัง้ค่าได้จากศูนูย์กลางพรอ้ม

กัน ทัง้ยัง 

ช่วยกำาหนดโปรไฟล์ของผู้ใช้งานเพ่ือการบรหิาร

จดัการท่ีเหมาะสม

ฟังก์ชันการใช้งานและปรมิาณขอ้มลูท่ีใช้

อาจแตกต่างกันไปสำาหรบัลกูค้าแต่ละราย 

ApeosWare Management Suite 2  

มีผลิตภัณฑ์ 2 รุน่คือ Entry Edition และ 

Enterprise Edition ให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

ตามความต้องการ 

ช่ วยลดและแก้ ไขปัญหาต่ างๆ เก่ี ยวกั บเอกสาร เช่ น ภาระในการบริ หารจัดการ 
ความเส่ี ยงในการ
รั่ วไหลของข้ อมู ล ค่ าใช้ จ่ าย และความล่ าช้ าในการดำ าเนิ นงาน

เวอร์ชั นใหม่ ท่ี เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพให้ ใช้งานได้สะดวกมากขึ้ น

ApeosWare Management Suite 2

ทดลองใช้งานได้ฟรี
รุน่ทดลองสามารถใช้งานได้ 60 วนัโดยไม่มีค่าใช้จา่ย เชิญทดลองสัมผัสความสะดวกสบายของการใช้

งานซอฟต์แวรน้ี์ได้ด้วยตนเอง

ตัง้กฏเกณฑ์เพ่ือลด
งานพิมพ์ท่ีไม่จำาเป็น

เก็บบันทึกเอกสารสแกน
ได้สะดวกรวดเรว็s

สัง่พิมพ์งานจาก
อปุกรณ์มือถือได้งา่ยๆ

ช่วยจดัสรรค่าใช้จา่ย 
ท่ีซับซ้อนยุ่งยาก 

ใช้งานง่าย บริ หารจัดการ

ปรับให้เหมาะสมเช่ื อมโยง
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หน้าจอเมนู

วิ วัฒนาการใหม่ของการออกแบบหน้ าจอท่ี ช่ วยให้ ใช้ งานได้ง่ ายขึ้ น

ใช้งานงา่ย

การอา่นคู่มือและเรยีนรูข้ัน้ตอนการทำางาน
เป็นเร ือ่งน่าเบ่ือหน่ายสำาหรบัผู้ดแูลระบบ

“หน้าจอการใช้งานของผู้ดแูล” สามารถเรยีนรู ้ไป

พรอ้มกับการใช้งานได้ทันที 

ผู้ดแูลระบบสามารถทำาการกำาหนดค่าและใช้
งานผ่านแผงหน้าจอควบคมุได้อย่างงา่ยๆ โดย
ไม่ต้องอาศัูยคู่มือ ช่วยลดเวลาและแรงงาน
ในการเรยีนรูเ้ก่ียวกับขัน้ตอนการทำางานของ 
ApeosWare Management Suite 2

แผงควบคมุ

ต้องการใช้งานอปุกรณ์ได้อย่างงา่ยๆ 
ด้วยขัน้ตอนท่ีไม่ยุ่งยาก

ต้องการใช้งานบนอปุกรณ์มือถือได้เหมือน
กับเครือ่งคอมพิวเตอร์

ใช้งานได้โดยตรงจากอปุกรณ์มือถือ

มีแอปพลิเคชันท่ีรองรบัการใช้งานกับอปุกรณ์มือ
ถือ สามารถนำาขอ้มลูเครือ่ง ขอ้มลูผู้ใช้ และการ
ตัง้ค่า
ท่ีกำาหนดไวใ้น ApeosWare Management Suite 
2 มาใช้งานกับอปุกรณ์มือถือเพ่ือพิมพ์หรอืสแกน
เอกสารโดยตรงได้ทันทีผ่านหน้าจอ UI รวมทัง้
สัง่พิมพ์หรอืสแกนเอกสารโดยใช้ QR code* ได้
สะดวก รวดเรว็ 
* ”QR Code” เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของบรษัิท  
DENSO WAVE INCORPORATED ในประเทศูญีปุ่่ นและ
ประเทศูอื่นๆ 

เวบ็ไซต์ของผู้ดแูล

หน้าจอต้อนรบั

รูสึ้กกังวลเก่ียวกับการติดตัง้ เน่ืองจากไม่มี
บุคลากรด้าน IT ในบรษัิท

หน้าจอการตัง้ค่าจะแนะนำาขัน้ตอนต่างๆ 

ให้กับผู้ใช้งานท่ียังไม่คุน้เคย

ApeosWare Management Suite 2 มีฟังก์ชัน
การตัง้ค่าท่ีจะช่วยให้คำาแนะนำาในการตัง้ค่า
ต่างๆ แก่ผู้ใช้ผ่านทางหน้าจอโดยอตัโนมัติ ผู้ใช้
จงึสามารถทำาการติดตัง้และกำาหนดค่าได้อย่าง
งา่ยดาย ช่วยลดเวลาและค่าใช้จา่ย 

หน้าจอการตัง้ค่าท่ีใช้งานงา่ย

หน้าจอ UI บนอปุกรณ์มือถือ

แผงหน้าจอรปูแบบใหม่        ดงูา่ย-ใช้งานงา่ย

ติดตัง้และกำาหนดค่าได้สะดวก     ขัน้ตอนการตัง้ค่าท่ีงา่ย

แสดงหน้าจอเมนูบนแผงควบคมุ

หน้าจอเมนูของ ApeosWare Management 
Suite 2 แสดงอยู่บนแผงควบคมุ ทำาให้สามารถ
ใช้บรกิารได้อย่างรวดเรว็ ทัง้ยังเช่ือมโยงเขา้กับ
บรกิารหลักของเครือ่งและระบบภายนอกอย่าง 
DocuShare หรอื Sharepoint ได้ด้วยวธิใีช้งานท่ี
เหมือนกับเมนูต่างๆ ของเครือ่ง 
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ต้องการทราบสถานะการใช้งานเครือ่ง เพ่ือ
จดัวางตำาแหน่งอปุกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
และควบคมุปรมิาณการใช้ให้อยู่ในระดับ
ท่ีกำาหนด

สรา้งรายงานท่ีแตกต่างกันได้มากกวา่ 

30 ประเภท

สามารถสรา้งรายงานบนเวบ็เบราวเ์ซอรไ์ด้หลาก
หลายโดยใช้ขอ้มลูท่ีรวบรวมมา เช่น ผู้ใช้งาน 
ปรมิาณเอกสารท่ีผลิต ขนาดกระดาษ และเวลาท่ี
ใช้งาน ApeosWare Management Suite 2 ได้
รบัการเพิม่ประสิทธภิาพเก่ียวกับการใช้ฟังก์ชัน
รายงานท่ีดียิง่ขึ้น ทำาให้สามารถสรา้งรายงานได้
หลากหลายรปูแบบจาก 5 กลุ่มประเภท

หน้าจอสำาหรบัสรา้งรายงานบนเวบ็

รายงานสรุปผลปรมิาณการใช้โดย

รวม

รายงานค่าบรกิารจากการใช้อปุกรณ์รายบุคคล รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า

รายงานผลการวเิคราะห์ค่าใช้จา่ย

ผูใ้ช้สามารถมองเห็นสถานะค่าใช้จา่ยได้
ตลอด

แสดงสถานภาพการใช้งานเครือ่งของผู้ใช้ 

บนแผงควบคมุขณะล็อกอนิ

แสดงค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเกิดขึ้นจากการใช้งาน
ของผู้ใช้
ดสู่วนต่างของจำานวนท่ีได้ใช้ไปแล้วกับจำานวน
โควตาท่ีผู้ดแูลระบบกำาหนดไว ้เช่น การพิมพ์สี 
การพิมพ์ 2 ด้าน การพิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว 
ทัง้ยังสามารถกำาหนดค่าให้ไม่ต้องแสดงขอ้มลู
เหล่าน้ีไปยังผู้ใช้รายอื่นๆ ท่ี ไม่มีปัญหาหรอืยังใช้
งานไม่เกินโควตาอกีด้วย ช่วยลดภาระของผู้ดแูล
ระบบและเพิม่การรบัรูด้้านค่าใช้จา่ยให้กับผู้ใช้

แสดงสถานะการใช้งานเครื่อง

คุณ A ฝ่ายขาย
ยังไม่บรรลุผลการประหยัดค่าใช้จ่าย
มีการแสดงสถานะการใช้งานเครื่อง

คุณ B ฝ่ายขาย
บรรลุผลการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว
ไม่ต้องแสดงสถานะการใช้งานเครื่อง

คุณ C เลขานุการ
ไม่อยู่ในขอบข่ายท่ีแสดง
สถานะการใช้งานเคร่ือง

หน้าจอแสดงสถานะการใช้งานเครื่อง

คณุสมบัติหลัก • รายงานรวมผลการใช้บนหน้าจอเวบ็
• ตัง้ค่าตามต้องการ
• ผลิตเอกสารประเภทต่างๆ   
(Web/PDF/เอกสาร Office)

• ตัง้ค่ารายงานโดยอตัโนมัติ  
(ส่งอเีมล/เก็บบันทึกในโฟลเดอรท่ี์ใช้รว่ม 
กัน) 

ใช้งานงา่ย

เช่ือมโยง

บรหิารจดัการ

ปรบัให้เหมาะ
สม

แสดงสถานภาพการใช้งานเครือ่ง     มองเห็นได้จากแผงควบคมุ

สรา้งรายงานบันทึกผลการใช้     มองเห็นรายงานสถานะการใช้งานเครือ่ง
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ช่ วยควบคุมการใช้ งานครบวงจรตั้ งแต่ผลิ ต ส่ งข้ อมู ล เก็ บบั นทึ ก ไปจนถึ งการทำ าลายเอกสาร

บรหิารจัดการ 

ผู้ดูแลระบบ

กลุ่ม A

การตั้งค่า A การตั้งค่า B การตั้งค่า C การตั้งค่า D

กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D

ตั้งค่าอุปกรณ์หลายเครื่อง
ได้พร้อมกัน

จำานวนอปุกรณ์ท่ีเพิม่มากขึ้นทำาให้ผู้ดแูล
ระบบต้องมีภาระหน้าท่ีเพิม่มากขึ้นเช่นกัน

จดัระเบียบขอ้มลูการตัง้ค่า

สามารถสรา้งกลุ่มอปุกรณ์ แล้วลงทะเบียนเครือ่ง
เขา้ไปในกลุ่ม ทำาให้ผู้ดแูลระบบควบคมุขอ้มลูได้
จากท่ีเดียว 
ทัง้ยังตัง้ค่าอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีอยู่ในระบบได้พรอ้ม
กัน 
หรอืปรบัเปล่ียนแก้ไขได้ทันท่วงทีเม่ือมีปัญหา
เกิดขึ้น

แจง้เตือนสถานะเครือ่งผ่านทางอเีมล

ตรวจสอบสถานะของอปุกรณ์ แล้วรายงานผล
ทางอเีมล ทำาให้สามารถควบคมุปัญหา เช่น 
กระดาษหมด กระดาษติดได้ทันเหตกุารณ์

ตัง้ค่าแผงหน้าจอควบคมุได้พรอ้มกันทีเดียว

สามารถลงทะเบียนปุ่ มท่ีอยู่บนแผงควบคมุเครือ่ง
จากเซิรฟ์เวอร์ได้พรอ้มกัน ช่วยย่นระยะเวลาใน
การติดตัง้ 

เฉพาะขาวดำ
เฉพาะถ่ายสำเนา

ใช้งานเอกสารสีได้
ถ่ายสำเนาและพิมพ์ได้

ใช้งานเอกสารสีได้
ไม่มีข้อจำกัด
จำเป็นต้องระบุรหัสผ่าน

ใช้งานเอกสารสีได้
ไม่มีข้อจำกัด

จำกัด งก์ชันและการใช้สี

พนักงานชั่วคราว A พนักงาน B ผู้จัดการ C กลุ่ม HR

กังวลเร ือ่งความปลอดภัย เม่ือมีผู้ใช้งาน
เครือ่งเป็นจำานวนมาก

เพิม่การรกัษาความปลอดภัยด้วยการระบุตัวตน

ผู้ใช้

ตรวจสอบสิทธิผ์ู้ใช้งานขณะเขา้สู่ระบบ สามารถ
ระบไุด้วา่ใครเป็นผู้ใช้งานเครือ่ง

เพิม่ขอ้จำากัดในการเขา้ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ให้มาก

ขึ้นได้

จำากัดฟังก์ชันและการใช้งานสีสำาหรบัผู้ใช้แต่ละ
ราย หรอืกำาหนดการใช้งานตามแผนก-ตำาแหน่ง
งานได้ ช่วยเพิม่ความปลอดภยัและลดค่า TCO ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

ลงทะเบียนขอ้มลูผู้ใช้งานได้งา่ย

สามารถถ่ายโอนขอ้มลูผู้ใช้จาก LDAP, เซิรฟ์เวอร ์
SQL, Active Directory และไฟล์ CSV ได้ ช่วยให้ 
ลงบันทึกและบรหิารขอ้มลูได้อย่างมีประสิทธภิาพ*
* สามารถลงทะเบียน ID การด์ของผู้ใช้จากแผงควบคมุอปุกรณ์
หรอืจากเครือ่งคอมพิวเตอรไ์ด้

ควบคมุเครือ่ง     ลดความยุ่งยากในการตัง้ค่าด้วยการแบ่งกลุ่มอปุกรณ์

ควบคมุผู้ใช้งาน     ควบคมุการใช้งานโดยแบ่งตามแผนกหรอืตามตำาแหน่งงานได้พรอ้มกัน สะดวกและปลอดภัย 

คณุสมบัติหลัก • ควบคมุอปุกรณ์และกลุม่อปุกรณ์
• ลงทะเบียนเครือ่งโดยอตัโนมัติ
• แสดงผลขอ้มลูอปุกรณ์
• ตรวจสอบสิทธิผ์ู้ใช้/ตัง้ค่ารวม

• แสดงสถานะของเครือ่งและขอ้มลูมิเตอร์
• ตัง้ค่าการแจง้เตือนสถานะของเครือ่ง
• แสดงรวมผลการใช้งานเครือ่ง

คณุสมบัติหลัก • ควบคมุผู้ใช้และกลุม่ผู้ใช้งาน
• ตัง้ค่าโปรไฟล์การเขา้ใช้
• เช่ือมต่อกับเซิรฟ์เวอรก์ารตรวจสอบจาก
ภายนอก (โดเมน) 

• โหลดขอ้มลูผู้ใช้ 

• โหลดรายช่ือผู้ใช้*
• ตัง้ค่าฟังก์ชันการระบตัุวตนผู้ใช้
• ลงทะเบียน ID การด์ผู้ใช้ด้วยตนเอง 
• การเช่ือมโยง FUJIFILM BI Direct

*: ฟังก์ชันควบคมุค่าใช้จา่ย (Cost Recovery) เป็นรายการเสรมิสำาหรบั Entry Edition
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พิมพ์ PPT 
แบบ 2 ด้าน

ตัวอย่างกฏเกณฑ์การพิมพ์

ด้วยรูปแบบของข้อมูล ด้วยสัดส่วนการใช้สี ด้วยจำนวนแผ่นที่พิมพ์ ด้วยอีเมล ด้วยระยะเวลา

กำหนดให้พิมพ์ขาว
ดำ เมื่อมีสัดส่วนการ
พิมพ์สีมากกว่า 40% 
ขึ้นไป 

งานพิมพ์ปริมาณ
มากจะถูกส่งไปยัง
เครื่องพิมพ์ความเร็ว
สูงซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูก

พิมพ์อีเมล
แบบขาวดำ

ยกเลิกการผลิตเอกสาร 
50 แผ่นหรือมากกว่า ใน
ช่วงเวลาทำงานตั้งแต่ 
10:00 น.ถึง 17:00 น.

รวมงานที่สั่งพิมพ์
สั่งพิมพ์

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

On-demand terminal 

พิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานด่วนได้ เน่ืองจากเครือ่ง
กำาลังใช้งานอยู่

ต้องการลดค่าใช้จา่ย โดยไม่ต้องคำานึงถึง
ความตระหนักของผู้ใช้งาน 

ลดความสญูเปล่าด้วย “กฎการพิมพ์”

สามารถตัง้กฎการพิมพ์ต่างๆ เช่น “พิมพ์งาน
ปรมิาณมากแบบ 2 ด้านอย่างรวดเรว็” “พิมพ์
อเีมลแบบขาวดำา” ได้ เพ่ือลดความส้ินเปลืองใน
การพิมพ์ โดยไม่จำาเป็นต้องอาศัูยความตระหนัก
ของผู้ใช้ 

มอบสภาพแวดล้อมท่ีสามารถใช้งานได้ทกุท่ี     รบั-ส่งขอ้มลูเอกสารได้จากอปุกรณ์มือถือ

พิมพ์จาก
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน

ส่งไฟล์เอกสารสแกน
ไปยังสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟน

อีเมล

สมาร์ทโฟน

สามารถพิมพ์เอกสารขณะเดินทางได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ดูแลระบบ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
ผ่านอุปกรณ์มือถือ

ใช้งานได้อย่างปลอดภยั*
สามารถใช้ ApeosWare Management Suite 2 ใน 
การจดัการเอกสารผ่านทางสมารท์โฟนและแท็บเล็ตได้
จากทกุท่ีทกุเวลา
* รายการเสรมิสำาหรบั Entry Edition

ผลิตเอกสารจากเวบ็หรอือเีมล*
สามารถอพัโหลดและพิมพ์ไฟล์เอกสารผ่านเวบ็เบ
ราวเ์ซอร ์รวมทัง้พิมพ์เน้ือหาอเีมลหรอืไฟล์แนบได้ 
รองรบัเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น Word และ PPT 
พิมพ์งานได้งา่ยโดยไม่จำาเป็นต้องติดตัง้โปรแกรม
ควบคมุการพิมพ์
* รายการเสรมิสำาหรบั Entry Edition

รองรบัการพิมพ์เอกสารผ่านอนิเทอรเ์น็ต*
สามารถพิมพ์เอกสารแม้ในขณะเดินทางได้ผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ตโดยใช้ Mobile Server ท่ีแยกออกจากกัน
* รายการเสรมิสำาหรบั Entry Edition
หมายเหต:ุ จำาเป็นต้องซ้ือสิทธิก์ารใช้งานเพิม่เติม หากมีผู้ใช้งาน
มากกวา่ 11 คน

สามารถอพัโหลดและพิมพ์ไฟล์งานจาก Web 
UI ของเซิรฟ์เวอร์ได้

ควบคมุการพิมพ์     จดัระเบียบกฎเกณฑ์การใช้งานต่างๆ เพ่ือผลิตเอกสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ

พิมพ์แบบ On Demand ได้อย่างรวดเรว็*

สามารถพิมพ์งานแบบ “Print On Demand” จาก
เครือ่งใดก็ได้ภายหลังการระบตัุวตนผู้ใช้ โดยงาน
พิมพ์จะถกูเก็บบันทึกไวท่ี้เซิรฟ์เวอรชั์ว่คราวก่อน 
ทำาให้สามารถตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์จรงิได้
* Print On Demand มาพรอ้มกับรุน่ Enterprise Edition  
แต่เป็นอปุกรณ์เสรมิของรุน่ Entry Edition 

จำากัดการผลิตเอกสารของแขกผู้มาเยือนได้

ในสถานท่ีซ่ึงมีผู้มาใช้บรกิารจำานวนมาก อย่าง
เช่น ห้องสมดุ ฟังก์ชัน “Guest Printing*” จะ
อนุญาตให้ผลิตเอกสารได้หลังจากท่ีได้ชำาระค่า
บรกิารแล้วเท่าน้ัน 
* Guest Printing มาพรอ้มกับรุน่ Enterprise Edition แต่
เป็นอปุกรณ์เสรมิของรุน่ Entry Edition

คณุสมบัติหลัก • ควบคมุเซิรฟ์เวอรก์ารพิมพ์
• พิมพ์โดยตรง
• พิมพ์แบบ On demand*
• Guest Printing*

• เขา้ถึงโปรโตคอลและกฎการพิมพ์
• แจง้เตือนเหตกุารณ์
• เปล่ียนคณุลักษณะของงานพิมพ์

คณุสมบัติหลัก • ส่งงานพิมพ์
• สัง่พิมพ์งานแบบ On demand*1

• สแกนเนอร ์(ส่งอเีมล) 

• เช่ือมโยงอปุกรณ์มือถือเขา้กับเครือ่ง
• เช่ือมโยงกับบรกิารจดัการเอกสาร*2

• ควบคมุค่าใช้จา่ย*1

*1: รายการเสรมิสำาหรบั Entry Edition 
*2: DocuShare, OneDrive, Microsoft SharePoint Server, Salesforce®, และ Microsoft 

SharePoint Online เป็นรายการเสรมิท่ีรองรบั

ใช้งานงา่ย

เช่ือมโยง

บรหิารจดัการ

ปรบัให้เหมาะ
สม

*: รายการเสรมิสำาหรบั Entry Edition
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จัดสรรค่าใช้จ่าย
ของแต่ละงาน

งาน
A

งาน
B

งาน
C

เลือกชื่องานจากรายการที่
บันทึกไว้แล้วสั่งพิมพ์เอกสาร

สำนักงานกฎหมาย 
คุณ A

คุณ B

ต้องการจดัสรรค่าใช้จา่ยในการพิมพ์ลงใน 
ใบแจง้หน้ีของลกูค้า แต่ไม่สามารถแยกค่า
ใช้จา่ยของแต่ละงานได้

จดัสรรค่าใช้จา่ยของแต่ละงาน*

เพียงลงทะเบียนช่ือของแต่ละงานไวล่้วงหน้าคณุ
ก็สามารแยกค่าใช้จา่ยตามงานหรอืโปรเจคได้ แม้
จะมีการดำาเนินการหลายๆ งานในเวลาเดียวกัน 
เช่น ในสำานักงานด้านกฎหมาย สตดิูโอด้าน
สถาปัตยกรรม 
* รายการเสรมิสำาหรบั Entry Edition

กำหนดค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารของแต่ละบุคคล ส่วนที่เกินไว้ใช้สำหรับส่วนอื่น
โควตายอดเงิน
ที่กำหนด

ยอดคงเหลือของ
โควตาที่ผลิตได้คุณ A

คุณ B

$10 $2 ที่ยกยอดมา +  
โควตาใหม่ที่จัดสรรไว้ 
$10

สามารถผลิต
เอกสารได้อีก $5

นำยอดคงเหลือมารวม 
ทำให้สามารถผลิต
เอกสารได้ $10.1

สามารถผลิต
เอกสารได้อีก $3

ยอดคงเหลือ
สิ้นเดือน $0

ผลิตเอกสาร

$20

$15
ยอดคงเหลือ 
$0.1 ยอดคงเหลือ $10.1 

เพิ่มโควตา

ผลิตเอกสาร

ผลิตเอกสาร

ผลิตเอกสาร

ผลิตเอกสาร

คุณ C

ยอดคงเหลือ
สิ้นเดือน $2 

สามารถผลิตเอกสารได้เพิ่มขึ้น
โดยเพิ่มโควตา

ต้องการควบคมุดแูลงบประมาณสำาหรบัการ
ผลิตเอกสารทัง้หมด

ควบคมุโดยกำาหนด “งบ”*

กำาหนดงบหรอืโควตาสำาหรบับัญชีผู้ใช้แต่ละราย
เพ่ือควบคมุค่าใช้จา่ย ในกรณีท่ีมียอดคงเหลือท่ี
ใช้ไม่หมดก็สามารถนำาไปทบให้กับยอดของเดือน
ถัดไป หรอืโอนยอดให้ผู้ใช้รายอื่นท่ีมีงบไม่เพียง
พอได้ เพ่ือการบรหิารจดัการค่าใช้จา่ยได้อย่าง
เหมาะสม
* รายการเสรมิสำาหรบั Entry Edition

ควบคมุค่าใช้จา่ย      จดัสรรค่าใช้จา่ยในการพิมพ์โดยแยกตามงาน-โปรเจคได้

คณุสมบัติหลัก • ควบคมุผู้ใช้
• สรา้งระบบค่าใช้จา่ย

• กำาหนดตารางการเติมเงนิ/เพิม่โควตาได้
• รายงานผลรวมการใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย
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ปรับรู ปแบบการทำ างานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิ จ
เช่ือมโยง

สามารถกำาหนดรปูแบบการทำางานหรอื 
ปลายทางเอกสารการจดัส่งสแกนได้หรอืไม่

ล็อกอนิได้งา่ยด้วยระบบการใช้งานท่ีเป็นหน่ึง

เดียว 

ใช้งานได้งา่ยด้วยหน้าจอควบคมุท่ีเป็นหน่ึงเดียว 
แม้จะใช้บรกิารระบบการจดัการเอกสารท่ีหลาก
หลาย หากลงทะเบียน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านไวล่้วง
หน้าแล้วก็ไม่จำาเป็นต้องลงช่ือเขา้ระบบอกีเม่ือเขา้
ใช้บรกิารอื่นๆ

ตัง้ค่าจากแผงหน้าจอควบคมุได้งา่ย

สามารถนำาเอกสารท่ีสแกนไปใช้งานได้งา่ย โดย
ส่งแนบ 
ไปกับอเีมล หรอืเก็บไวใ้นโฟลเดอรท่ี์ใช้งานรว่ม
กันในเครอืขา่ย

ใช้งานเอกสารท่ีอยู่ในระบบคลาวด์ได้*

สามารถใช้งานเอกสารท่ีเก็บบันทึกไวใ้นระบบคลา
วด์ได้จากแผงหน้าจอควบคมุเครือ่ง 
* รองรบัการใช้งาน SMB, FTP และ Email ส่วน DocuShare, 
OneDrive, Microsoft SharePoint Server, Salesforce® 
และ Microsoft SharePoint Online เป็นรายการเสรมิท่ี
รองรบั

กำหนดขั้นตอนทำงานได้ง่ายจากแผงควบคุมเครื่อง

การสแกน

พิมพ์เอกสารที่เก็บบันทึกไว้

ส่งแนบไปกับอีเมล

ส่งไปยังระบบคลาวด์

เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

สแกนเอกสาร

กระบวนการของเอกสารสแกน

เปลี่ยนรูปแบบไฟล์

ประมวลภาพ
•ปรับเปลี่ยนทิศทาง
•ลบหน้าที่ว่างเปล่า
•OCR /
   แยกข้อความที่ต้องการ
•จัดประเภทเอกสารสแกน

ส่งเอกสาร

รับแฟกซ์ สแกน

ถ่ายสำเนา

ตรวจสอบ
เอกสารก่อนส่ง

ส่งอีเมล

ผลิตเอกสาร

กระจาย
ส่งอีเมล
ตามเ�าหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์ ดำเนินการ

เชื่อมโยงกับ
การเข้าสู่ระบบจากภายนอก

1

2

3

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยอัตโนมัติ 
ตามกฏที่ได้ระบุไว้ 

ดำเนินงานแบบสื่อสารโต้ตอบ

กฏ B

กฏ C

กระจายไปยัง
โฟลเดอร์
เาหมาย

แฟกซ์

พิมพ์

กฏ A

การตรวจสอบ

เอกสารแฟกซ์ท่ีเขา้มาในแต่ละวนั
ทัง้ยังเอกสารสแกน
เป็นเร ือ่งยากท่ีจะจดัการเอกสารปรมิาณ
มากด้วยตนเอง

ตัง้ค่าโฟลวก์ารทำางานแบบมาตรฐานไวล่้วงหน้า

ได้

สามารถตัง้กฎเกณฑ์ไวล่้วงหน้าเพ่ือให้ระบบ
ดำาเนินการไปโดยอตัโนมัติ เช่น การประมวลผล 
จดัส่ง พิมพ์ หรอืเก็บบันทึกไวภ้ายหลังจากท่ีได้รบั
เอกสารแฟกซ์หรอืการสแกนเอกสาร

ใช้ระบบ OCR เพ่ือตัดขอ้มลูท่ี ไม่จำาเป็นออก

แปลงไฟล์และประมวลผลด้วย OCR ในการสแกน
เพ่ือดึงเฉพาะขอ้ความออกมาโดยอตัโนมัติและ
ตัดขอ้มลูท่ี ไม่จำาเป็นออกจากไฟล์สแกน รวมถึง
จดัเรยีงท่ีอยู่ตามตัวอกัษรให้เป็นค่ามาตรฐาน

* อปุกรณ์เสรมิ

เช่ือมโยงวธิกีารสแกนเขา้กับการจดัการเอกสาร     เช่ือมโยงอปุกรณ์ให้เขา้กับระบบได้อย่างไรร้อยต่อ

กระจายเอกสารตามขัน้ตอน*     เช่ือมโยงกับขัน้ตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีเอกสารแทรก

คณุสมบัติหลัก • ประมวลภาพ
• ตัง้ค่าการสแกน
• ส่งอเีมลของเอกสารท่ีสแกน
• เช่ือมโยงกับบรกิารจดัการเอกสาร

• พิมพ์เอกสารท่ีเก็บบันทึกไว้
• แจง้เตือนทางอเีมล
• ควบคมุค่าใช้จา่ย*

* รายการเสรมิสำาหรบั Entry Edition

คณุสมบัติหลัก • สแกนเอกสาร
• สรา้งขอ้มลู  
(ช่ือเอกสาร, อา่น QR code*, จบัคู่ตาม
คณุสมบัติ, วเิคราะห์รูปแบบ* และ
อื่นๆ) 

• กระจายเอกสาร  
(เงื่อนไขการส่ง, ส่งหลายไฟล์, ส่งผล
การวเิคราะห์รูปแบบต่างๆ* และอื่นๆ) 

• แจง้เตือนขอ้ผิดพลาด
* อปุกรณ์เสรมิ

ใช้งานงา่ย

เช่ือมโยง

บรหิารจดัการ

ปรบัให้เหมาะ
สม
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ปรับฟังก์ ชั นให้ เหมาะสมกับความต้องการและการใช้ งานของลู กค้ า

ปรบัให้เหมาะสม

เลือกการติดตัง้ได้ 2 ประเภท

ApeosWare Management Suite 2 มี 2 ประเภท 
คือรุน่ “Entry Edition” ท่ีใช้งานได้งา่ย และรุน่ 
“Enterprise Edition” ท่ีมาพรอ้มกับฟังก์ชันการ
พิมพ์แบบ On demand และการควบคมุค่าใช้จา่ย 
นอกจากน้ียังสามารถปรบัเปล่ียนฟังก์ชันให้
เหมาะสม 
กับวตัถปุระสงค์ของลกูค้าได้ 

สามารถควบคมุปรมิาณขอ้มลูโดยใช้คณุสมบัติ

ของคอมพิวเตอร์ได้

สามารถควบคมุปรมิาณขอ้มลูในระบบให้
สอดคล้องกับคณุสมบัติของเซิรฟ์เวอรท่ี์ใช้ได้ทัง้
รุน่ Entry Edition และ Enterprise Edition 

Enterprise EditionEntry Edition 

*1: อุปกรณ์เสริม
*2: จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม หากมีผู้ใช้งานมากกว่า 11 คน

พิมพ์แบบ On Demand

ควบคุมค่าใช้จ่าย

โครงสร้างแบบแยกจากกัน

มีค่าบริการสำหรับสแกนเอกสารและเชื่อมต่อ*1

พิมพ์แบบ On Demand*1

ควบคุมค่าใช้จ่าย*1

โครงสร้างแบบสำรอง

การเชื่อมโยง FUJIFILM BI Direct

สแกนเอกสารขั้นพื้นฐานและเชื่อมต่อ

สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์มือถือ*2

คุณสมบัติการพิมพ์ขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติควบคุมผลการใช้เครื่อง

คุณสมบัติควบคุมผู้ใช้งาน

คุณสมบัติควบคุมเครื่อง

คุณสมบัติ Flow Management*1

สิทธิ์การใช้งานเครื่อง*1

©งชั่นก์พื้นฐานสามารถควบคุมเครื่อง 
ผู้ใช้และบันทึกผลการใช้เครื่องได้ทั้งหมด

สามารถใช้โครงสร้างแบบสำรองหรือแยก
จากกัน
โดยที่คุณสมบัติพื้นฐานคือ การพิมพ์แบบ
On demand และการควบคุมค่าใช้จ่าย

*: เฉพาะ Enterprise Edition

ตัวอย่างโครงสร้างของเซิร์ฟเวอร์ 

All-in-one สำรอง* แยกจากกัน

รองรบัโครงสรา้งแบบ “All-in-one” “สำารอง” 

“แยกจากกัน” 

สามารถกำาหนดโครงสรา้งของระบบ ApeosWare 
Management Suite 2 ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการด้าน IT ของลกูค้าได้ ฟังก์ชันระดับสงู
แบบ All-in-one ท่ีรวมอยู่ในเซิรฟ์เวอรเ์ดียว 
ทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ผลิตเอกสารได้และประหยัดค่าใช้จา่ย นอกจากน้ี
รุน่ Enterprise Edition ยังรองรบัโครงสรา้งแบบ
สำารองและแบบแยกจากกันเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการใช้งานแบบขัน้สงูได้อกีด้วย  

สามารถใช้ได้ทัง้รุน่ Entry Edition และ Enterprise Edition       ปรบัให้เขา้กับวตัถปุระสงค์การใช้งานของลกูค้า

โครงสรา้งของระบบท่ียืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการด้าน IT     ปรบัให้เขา้กับสภาพแวดล้อมของลกูค้า
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ApeosWare Management Suite 2 เป็นซอฟต์แวรท่ี์ใช้ควบคมุอปุกรณ์ในระบบเครอืขา่ย เช่น เครือ่งมัลติฟังก์ชันและเครือ่งพิมพ์ รวมทัง้ควบคมุผู้ใช้งาน 
ด้วยวธิกีารตรวจสอบสิทธิผ์ู้ใช้ ผลิตเอกสาร รวบรวมบันทึกผลการใช้งานและจดัส่งหรอืแจกจา่ยเอกสารในวงกวา้ง

โครงสรา้งของระบบท่ียืดหยุ่น สามารถปรบัให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของลกูค้า

ApeosWare
Management Suite 2

server

อุปกรณ์มือถือ

Active
Directory

LDAP
server

คอมพิวเตอร์ของลูกค้า
เซิร์ฟเวอร์อีเมล

อุปกรณ์

คุณสมบัติหลัก

ควบคุมเครื่อง
ควบคุมผู้ใช้
ควบคุมค่าใช้จ่าย
ควบคุมการพิมพ์
เชื่อมโยงกับวิธีการสแกน
และการจัดการเอกสาร
ใช้งานจากอุปกรณ์มือถือ
สร้างรายงานบันทึกผลการใช้
ควบคุมบันทึกผลการใช้เครื่อง
ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์
โฟลว์การแจกจ่ายเอกสาร
อัพเดตซอฟต์แวร์

บันทึกการใช้งาน

FUJIFILM Business
Innovation Website

โฟลเดอร์ Windows ที่ใช้ร่วมกัน

สถานที่เก็บบันทึกทางออนไลน์
ระบบคลาวด์

เซิร์ฟเวอร์ภายนอกที่
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้

ใช้งานงา่ย

เช่ือมโยง

บรหิารจดัการ

ปรบัให้เหมาะ
สม



Operating Environment for ApeosWare Management Suite 2
Operating Environment of Entry Edition 
Item Description

Supported Operating 
System*1

Windows 10 Pro (64bit)*2*3
Windows 10 Enterprise (64bit)*2*3
Windows 10 Education (64bit)*2*3
Windows 8.1 Pro Update (64bit)*2*3*4
Windows 8.1 Pro (64bit)*2*3*4
Windows Server 2019 Standard (64bit)*3*5*6
Windows Server 2019 Datacenter (64bit)*3*5*6
Windows Server 2016 Standard (64bit)*3*5*6
Windows Server 2016 Datacenter (64bit)*3*5*6
Windows Server 2012 R2 Standard (64bit)*3*4*6
Windows Server 2012 R2 Datacenter (64bit)*3*4*6
Windows Server 2012 Standard (64bit)*3*6

CPU 

[Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows 
Server 2012 R2, Windows Server 2012]
Minimum:Intel® Xeon® E5506 2.13 GHz or equivalent (4 
cores and above)*7
Recommendation:Intel® Xeon® E-2234 3.60 GHz or equiva-
lent or higher (4 cores and above)
[Windows 10, Windows 8.1]
Minimum: Intel® CoreTM 2 Duo 2.0 GHz or equivalent (2 cores 
and above)*7
Recommendation: Intel® CoreTM i3-10100 3.60 GHz or 
equivalent or higher (4 cores and above)

Hard disk capacity *8*9

-Flow Management Option Not Added
System Drive 20 GB or higher
Installation Destination Drive 10 GB or higher
Data Storage Destination Drive 70 GB or higher
-Flow Management Option Added
System Drive 35 GB or higher
Installation Destination Drive 15 GB or higher
Data Storage Destination Drive 100 GB or higher

Memory capacity*10 4GB or larger
Network Protocol:TCP/IP
Display XGA (1024×768 pixels) and above, Full Colour 
Web Service Internet Information Services 10.0/8.5/8.0
Required hardware DVD-ROM Drive 

Required software

Microsoft .NET Framework 4.6 or later (for Windows Server 2019, 
Windows Server 2016) *11
Microsoft .NET Framework 4.5.2 (for Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2012) *11
Microsoft .NET Framework 3.5.1 (for Windows 10, Windows 8.1)
Microsoft .NET Framework 3.5 [Service Pack 1] (for Windows Server 
2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)
Microsoft SQL Server 2019 Standard (64bit)
Microsoft SQL Server 2019 Express (64bit)
Microsoft SQL Server 2016 Standard (64bit) [Service Pack 2]
Microsoft SQL Server 2016 Express (64bit) [Service Pack 2]
Microsoft SQL Server 2014 Express (32bit) [Service Pack 3]
Microsoft SQL Server 2012 Standard (64bit) [Service Pack 4] *12*13
Microsoft SQL Server 2012 Standard (32bit) [Service Pack 4] *12*13
Microsoft SQL Server 2012 Express (32bit) [Service Pack 4] *12*13

*1:Please refer to our official web web site for the latest supported operating systems. 
Installation cannot be performed in the OS where domain controller is running.
Installation cannot be performed in the OS which supports Intel® Itanium® processors.
If you want to create a PC in a virtual environment, assign the same resources as above "Hard-
ware". Even if you assign the same resources as above "Hardware", you may see performance 
degradation depending on the operating circumstances of the host PC. *2:Multi-touch feature is 
not supported. The operations of features other than "Device Management", "User Management", 
"Job Log Management", "Accounting Report Creation", "Document Delivery by Flow", "Server Moni-
toring" are not guaranteed. *3:For 64-bit versions, Flow Management Option software will run on 
WOW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit) emulation layer subsystem. *4:When installing 
and using Microsoft SQL Server 2016, it is necessary to apply Windows Updates KB2919442 and 
KB2919355 in advance to the OS. *5:Nano Server Option is not supported. When installing the 
OS, do not select Nano Server Option. *6:Server Core Option is not supported. When installing 
the OS, do not select Server Core Option. *7:Performance may be degraded when large amounts 
of data are handled. *8:If the same disk drive is used for multiple drives, the disk space required 
will be the sum of those drives. *9:Capacity is calculated for data of one month (8 hours/day×20 
days). Increase hard disk space or back up some operation logs to a different storage medium as 
needed. *10:8 GB or more is required if any of the following is used together with Flow Manage-
ment Option.-Print Management -Scan Settings -Cost Management *11:Pre-installed version is 
supported if compatible newer Microsoft .NET Framework version is pre-installed on supported 
OS. *12:Apply Service Pack of same language as Microsoft SQL Server. *13:If your OS is 64-bit 
and Microsoft SQL Server 2012 is 32-bit, after applying Service Pack, install the following 64-bit 
Microsoft SQL Server System CLR Types (x64) [File Name: ENU\x64\SQLSysClrTypes.msi] from 
Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack.
 - Microsoft SQL Server 2012 SP4 Feature Pack: https://www.microsoft.com/en-US/download/
details.aspx?id=56041

Operating Environment of Enterprise Edition 
Item Description

Supported Operating 
System*1

Windows Server 2019 Standard (64bit) *2*3*4
Windows Server 2019 Datacenter (64bit) *2*3*4
Windows Server 2016 Standard (64bit) *2*3*4
Windows Server 2016 Datacenter (64bit) *2*3*4
Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) *2*4*5
Windows Server 2012 R2 Datacenter (64bit) *2*4*5
Windows Server 2012 Standard (64bit) *2*4

CPU 
Minimum:Intel® Xeon® E5506 2.13 GHz or equivalent (4 
cores and above)*6
Recommendation:Intel® Xeon® E-2234 3.60 GHz or equiva-
lent or higher (4 cores and above)

Hard disk capacity *7*8

-Flow Management Option Not Added
System Drive 20 GB or higher
Installation Destination Drive 10 GB or higher
Data Storage Destination Drive 70 GB or higher
-Flow Management Option Added
System Drive 35 GB or higher
Installation Destination Drive 15 GB or higher
Data Storage Destination Drive 100 GB or higher

Memory capacity*9 4GB or larger
Network Protocol:TCP/IP
Display XGA (1024×768 pixels) and above, Full Colour 
Web Service Internet Information Services 10.0/8.5/8.0
Required hardware DVD-ROM Drive 

Required software

Microsoft .NET Framework 4.6 or later (for Windows Server 2019, Windows 
Server 2016) *10
Microsoft .NET Framework 4.5.2 (for Windows Server 2012 R2, Windows 
Server 2012) *10
Microsoft .NET Framework 3.5 [Service Pack 1] (for Windows Server 2016, 
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012) 
Microsoft SQL Server 2019 Standard (64bit)
Microsoft SQL Server 2019 Express (64bit)
Microsoft SQL Server 2016 Standard (64bit) [Service Pack 2]
Microsoft SQL Server 2016 Express (64bit) [Service Pack 2]
Microsoft SQL Server 2014 Express (32bit) [Service Pack 3]
Microsoft SQL Server 2012 Standard (64bit) [Service Pack 4] *11*12
Microsoft SQL Server 2012 Standard (32bit) [Service Pack 4] *11*12
Microsoft SQL Server 2012 Express (32bit) [Service Pack 4] *11*12

*1:Please refer to our official web site for the latest supported operating systems. Installa-
tion cannot be performed in the OS where domain controller is running. Installation cannot be 
performed in the OS which supports Intel® Itanium® processors. If you want to create a PC in a 
virtual environment, assign the same resources as above "Hardware". Even if you assign the same 
resources as above "Hardware", you may see performance degradation depending on the operat-
ing circumstances of the host PC. *2:For 64-bit versions, Flow Management Option software will 
run on WOW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit) emulation layer subsystem. *3:Nano Server 
Option is not supported. When installing the OS, do not select Nano Server Option. *4:Server 
Core Option is not supported. When installing the OS, do not select Server Core Option. *5:When 
installing and using Microsoft SQL Server 2016, it is necessary to apply Windows Updates 
KB2919442 and KB2919355 in advance to the OS. *6:Performance may be degraded when large 
amounts of data are handled.*7:If the same disk drive is used for multiple drives, the disk space 
required will be the sum of those drives. *8:Capacity is calculated for data of one month (8 hours/
day×20 days). Increase hard disk space or back up some operation logs to a different storage 
medium as needed. *9:8 GB or more is required if any of the following is used together with Flow 
Management Option.-Print Management  -Scan Settings  -Cost Management *10:Pre-installed 
version is supported if compatible newer Microsoft .NET Framework version is pre-installed on 
supported OS. *11:Apply Service Pack of same language as Microsoft SQL Server. *12:If your OS 
is 64-bit and Microsoft SQL Server 2012 is 32-bit, after applying Service Pack, install the following 
64-bit Microsoft SQL Server System CLR Types (x64) [File Name: ENU\x64\SQLSysClrTypes.msi] 
from Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack.
 - Microsoft SQL Server 2012 SP4 Feature Pack:https://www.microsoft.com/en-US/download/
details.aspx?id=56041

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000     Fax: 02-617-6748-9     Call Center: 02-660-8400

123 อาคารซันทาวเวอร ์เอ ชั้น 23-26 ถนนวภิาวดีรงัสิต จอมพล จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000      แฟกซ์: 02-617-6748-9      Call Center: 02-660-8400

บรษัิท ฟจูฟิิล์ม บิสซิเนส อนิโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

The information is as of September, 2021.    PIC-0176 TH (2106)

fujifilm.com/fbth

The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales 
representatives for details. 
The product specifications, appearance and other details in this brochure are 
subject to change without notice for improvements.
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For Your Safety
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for 
proper use. Use the product with the power source and voltage 
specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic 
shock may result in the case of a failure or short circuit.


