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YSoft SafeQ je platforma workflow
řešení pro organizace, které chtějí
mít pod kontrolou náklady na
tisk, vytvářet efektivní digitální
workflow a zvýšit bezpečnost
dokumentů i tištěných 3D objektů
v prostředí 2D a 3D tisku.
Jsme přední dodavatel
podnikových technologických
kancelářských řešení. Pomáháme
IT organizacím vybudovat chytrý
podnik.

SPRÁVA
TISKU
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DIGITALIZACE
DOKUMENTŮ

SPRÁVA
3D TISKU

PLATFORMA YSOFT SAFEQ

PLATFORMA YSOFT SAFEQ NABÍZÍ:
SPRÁVU TISKU

Centralizovaná správa tisku snižující náklady na
tisk minimálně o 30 % a zvyšující bezpečnost
dokumentů i produktivitu. Zahrnuje zabezpečený
tisk z libovolného zařízení a na faktech založené
audity využití.

DIGITALIZACI DOKUMENTŮ

Zvyšuje produktivitu workflow prostřednictvím
automatizované digitalizace a doručování
dokumentů, prosazení zásad digitální bezpečnosti
a urychlení vyhledávání a získávání dokumentů.

SPRÁVU 3D TISKU

Nabízíme rychlý a kvalitní 3D výstup pro rychlou
tvorbu prototypů i hotových výrobků. Náš
integrovaný systém pro správu tisku a účtování
zvyšuje bezpečnosti 3D objektů a umožňuje
přesné rozúčtování nákladů.

WWW.YSOFT.COM
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SAFEQ
PLATFORMA
WORKFLOW ŘEŠENÍ
Když dnešní organizace zavádějí podniková kancelářská řešení, slibují si od nich mimo jiné možnost přechodu
na nové, chytřejší způsoby práce. Každá organizace, bez ohledu na to, v jaké fázi zavádění správy tisku
a digitalizace se nachází, potřebuje snižovat náklady, zvyšovat produktivitu a posilovat zabezpečení obsahu.
Pracovat chytřeji znamená také zjednodušit způsob implementace řešení. Y Soft rozumí těmto potřebám
a nabízí nejkomplexnější a nejflexibilnější platformu pro společnosti všech velikostí.
Platforma YSoft SafeQ je workflow řešení navržené pro rostoucí potřeby organizací, které chtějí mít pod
kontrolou náklady na tisk v prostředí 2D a 3D tiskáren, aby mohly vytvářet efektivnější digitální workflow
a lépe zajistit bezpečnosti dokumentů.

MODULÁRNÍ PLATFORMA
Platforma YSoft SafeQ nabízí komplexní správu podnikového tisku a workflow digitalizace dokumentů
prostřednictvím snadno použitelných softwarových sad s jednoduchou implementací. Každá sada je
modulární – organizace si může vybrat buď celou sadu nebo jen ty moduly, které aktuálně potřebuje.
Přidávání dalších funkcí z jedné sady do druhé je snadné. Některé moduly jsou pro sady společné, takže při
přidávání funkcí nikdy neplatíte za nic dvakrát.
Kromě toho vychází každá sada z konzistentního návrhu architektury a využívá integrovaných terminálů
a rozhraní pro správu, takže přechod z modulu na modul či ze sady na sadu je snadný.

OBOROVÉ INOVACE
Zatímco jiná řešení, pokud nabízejí správu tisku i digitalizaci dokumentů, vyžadují více serverů, kontraktů
a helpdeskových systémů, což zvyšuje celkové náklady na vlastnictví, Y Soft nabízí optimalizované
a integrované řešení.
YSoft SafeQ je také první plně vybavené řešení pro správu tisku, které lze použít pro správu 2D i 3D tiskáren.

SADY PLATFORMY YSOFT SAFEQ
Řešení YSoft SafeQ je integrováno s ovládacím panelem většiny multifunkčních zařízení. Platforma YSoft
SafeQ je nabízena ve formě čtyř modulárních sad.
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PLATFORMA YSOFT SAFEQ

SAFEQ
ENTERPRISE
SUITE

SAFEQ
PRINT MANAGEMENT
SUITE

YSoft SafeQ Enterprise Suite kombinuje
centralizovanou podnikovou správu tisku
s pokročilým dokumentovým workflow do jediného
řešení maximalizujícího produktivitu, snižujícího
náklady a zvyšujícího bezpečnost dokumentů.

YSoft SafeQ Print Management Suite nabízí
organizacím centralizované řešení správy
podnikového tisku, které bylo navrženo s cílem
snižovat náklady na tiskové služby, zvýšit
bezpečnost i produktivitu workflow prostřednictvím
sady nástrojů pro skenování dokumentů.

SAFEQ
WORKFLOW
SUITE

SAFEQ
PRINT MANAGEMENT
SUITE LD

YSoft SafeQ Workflow Suite zjednodušuje
skenovací a dokumentová workflow. Kombinuje
základní funkce YSoft SafeQ s pokročilými
funkcemi pro digitalizaci dokumentů, takže
organizace mohou pracovat chytřeji
a maximalizovat produktivitu, a současně
využívat digitálních workflow umožňujících
konzistentní a přesné pořizování dat. Sada
zahrnuje základní moduly YSoft SafeQ pro
bezpečný přístup k procesům digitalizace
dokumentů a posílené zabezpečení dokumentů
ve workflow.

YSoft SafeQ Print Management Suite LD (Limited
Devices) nabízí veškeré výhody centralizované
správy dokumentů a základní funkce workflow pro
vybraná multifunkční zařízení – především zařízení
formátu A4 – v jedné cenově dostupné sadě.
S funkcemi jako Print Roaming a zabezpečený tisk
zvyšuje sada LD hodnotu těchto zařízení
i návratnost investic.

SADY YSOFT SAFEQ A SDÍLENÉ MODULY

Každá sada YSoft SafeQ Suite
je tvořena softwarovými moduly
se specifickou funkcí. Sady
nabízejí optimální hodnotu,
nicméně organizace se mohou
rozhodnout nakoupit pouze ty
funkce, které právě potřebují,
prostřednictvím specifických
modulů. Později mohou snadno
přidávat další moduly dle
potřeby. Moduly jsou rozděleny
do sad pro správu tisku,
workflow a potřeby velkých
podniků. Čtyři moduly jsou
společné pro všechny sady.

VYCHÁZÍME VSTŘÍC VAŠIM POTŘEBÁM V OBLASTI
SPRÁVY TISKU A DIGITALIZACE DOKUMENTŮ
SNIŽTE NÁKLADY
Jaké jsou vaše objemy tisku, kopírování
a skenování a s jakými náklady?

ZVYŠTE PRODUKTIVITU
Využívají zaměstnanci MFD a tiskárny
efektivně a produktivně?

ZVYŠTE BEZPEČNOST DOKUMENTŮ
Kdo tiskne a skenuje jaké dokumenty?
A jsou tyto dokumenty v bezpečí?

UDRŽITELNOST
Máte přehled o spotřebě papíru, odpadu
a emisích CO2?
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MODUL YSOFT SAFEQ
•
•
•
•

Print Roaming
Tisk na základě pravidel
Řízená workflow
Reporting

MODUL YSOFT SAFEQ
•
•
•
•

Ověřování
Print Roaming
Řízená workflow
Mobilní tisk

MODUL YSOFT SAFEQ
• Ověřování
• Řízená workflow
• Reporting

MODUL YSOFT SAFEQ
• Reporting

PLATFORMA YSOFT SAFEQ

MODULY PLATFORMY
YSOFT SAFEQ

PŘEHLED FUNKCÍ

OVĚŘOVÁNÍ

• Zabraňuje neautorizovaným uživatelům používat multifunkční zařízení
a přistupovat k dokumentům.
• Dokumenty zůstávají bezpečně uloženy, dokud se uživatel neprokáže
identifikační kartou, kódem PIN, jménem/heslem nebo jejich kombinací.
• Snižuje náklady a plýtvání papírem eliminací úloh, které jsou odeslány na
tiskárnu a poté nikdy nevyzvednuty.
• Snadné přidělování práv k tisku, kopírování a skenování uživatelům či skupinám
celkově snižuje nároky na správu IT.

TISK NA ZÁKLADĚ
PRAVIDEL
Připravujeme pro digitalizaci dokumentů

• Na základě knihovny předdefinovaných pravidel prosazuje zásady správy tisku
a snižování nákladů jako např. konverze barevných úloh na černobílé, tisk na obě
strany papíru či přesměrování úlohy na hospodárnější zařízení. Také si můžete
vytvářet pravidla vlastní.
• Uživatelé jsou informování o nákladnosti jejich úloh, což vede k rozumnějšímu
využívání tisku a často i k jeho omezení.
• Zasílání upozornění, pokud uživatel nerespektuje zásady úsporného tisku,
pomáhá prosadit tyto zásady.

PRINT ROAMING® /
CLIENT BASED PRINT
ROAMING™

• Bezpečný tisk na jakémkoliv multifunkčním zařízení v tiskovém prostředí
• Škálovatelnost dle potřeb podniku od nasazení v jedné kanceláři po mnoho
pracovišť na různých kontinentech.
• Úlohy jsou vytištěny až po ověření uživatele u zařízení, takže citlivé dokumenty
nezůstávají bez dozoru ve výstupním zásobníku.
• Volitelně lze snížit závislost na nákladných serverech prostřednictvím
zpracování složitých tiskových úloh na pracovních stanicích.

MOBILNÍ TISK

• YSoft Wireless Print pro mobilní zařízení Mac a iOS nabízí praktický a bezpečný
tisk pro mobilní pracovníky.
• Bezpečný mobilní tisk prostřednictvím webového rozhraní nebo elektronické
pošty na MFD
• Podpora tisku anonymních hostů
• Automatická konverze formátu (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG)

ŘÍZENÁ WORKFLOW:
CORE A ADVANCED
WORKFLOWS

• Bezpečné skenování na jedno kliknutí do předdefinovaných knihoven dokumentů
v SharePoint® a Dropbox® Business / Dropbox Enterprise usnadňuje digitalizaci
a distribuci dokumentů.
• Procházení složek, ukládání dokumentů jménem uživatele, který dokument
oskenoval, umožňuje ukládání dokumentů s identitou uživatele a MFD,
rozpoznávání čárových kódů.
• Skenování do e-mailu, domovské složky nebo předem určeného umístění pomocí skriptu
• Prvotřídní OCR systém, čištění obrazu, přidávání stránek na začátek i konec
dokumentu, mazání prázdných stránek, zvýraznění textu, PDF s možností
vyhledávání, podpora formátů Microsoft Word a Microsoft Excel

KREDIT A ÚČTOVÁNÍ

• Individuální nebo skupinové účty usnadňují administrativní úkony
• Podpora ceníků, nákladových středisek, účtovacích kódů a kvót využití pro
snadnou alokaci nákladů
• Podpora placených tiskových služeb pro lepší kontrolu, správu a krytí nákladů

REPORTING

• Předdefinované nebo uživatelské reporty poskytují na faktech založená data
a audity využití
• Exekutivní a ekologické reporty poskytují souhrnné výsledky a informace
o udržitelnosti
• CRS reporty s vyžitím OLAP krychlí a analýz dlouhodobých trendů pomáhají
správcům systémů efektivněji spravovat strojový park tiskáren

WWW.YSOFT.COM
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„Řešení YSoft SafeQ velmi přesně vychází vstříc potřebám uživatelů v oblasti
ochrany důvěrných dokumentů a tisku na sdílených zařízeních. Uživatelé mají nyní
jistotu, že jejich důvěrné dokumenty nejsou vytištěny dřív, než budou osobně
přítomni u tiskárny.
– Andrew Button, Systems Designer – IT Department, Connect
„Řešení YSoft SafeQ změnilo tiskovou kulturu v naší společnosti. Uživatelé teď
tisknou opravdu jen to, co potřebují, a používají méně barevného tisku. Díky funkci
reportování u řešení YSoft SafeQ jsme identifikovali uživatele s historií velkého
počtu výtisků a dokážeme je řídit.“
– David Field, Senior Category Specialist, Severn Trent Water
„Kromě úspory nákladů se nám díky YSoft SafeQ podařilo podstatně zlepšit pracovní
prostředí pro naše zaměstnance. Funkce YSoft SafeQ Print Roaming umožňuje
zaměstnancům tisknout na zařízení, které je pro danou úlohu nejvhodnější, a to
kdekoliv v rámci podniku.“
– Kim Faarbæk, Controller, NORDJYSKE Medier

DOPLŇKOVÁ ŘEŠENÍ Y SOFT
Softwarové sady YSoft SafeQ Suite lze používat v kombinaci s dalšími volitelnými hardwarovými
a softwarovými řešeními. Y Soft navrhuje, vyrábí a testuje každé hardwarové řešení tak, aby hladce
spolupracovalo se softwarem YSoft SafeQ. Nabízíme kompletní řešení na klíč, u kterých mají naši zákazníci
jistotu, že software a hardware budou hladce spolupracovat, takže nemusejí sestavovat řešení
z nesourodých systémů různých dodavatelů, u kterých je třeba řešit různou cenu a kontrakty služeb
a podpory, což často vede k negativní zkušenosti zákazníka.

YSOFT SAFEQ TERMINAL PRO 4
Není-li žádoucí nebo proveditelné integrované řešení, , lze použít YSoft
Terminal Pro 4 jako rozhraní pro ověřování, Print Roaming a další
funkce. Y Soft nabízí moderní dotykový displej s vestavěným slotem
pro čtečku karet.

YSOFT USB READER 3 A IDENTIFIKAČNÍ KARTY
Ať už používáte integrované řešení nebo externí terminál, čtečky
Y Soft Card Reader 3 a identifikační karty umožňují pohodlné ověření
totožnosti protažením karty čtečkou na MFD nebo síťovém zařízení.
Kabely ke čtečkám dodáváme na vyžádání.
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PLATFORMA YSOFT SAFEQ

PLATEBNÍ AUTOMAT YSOFT
Při použití v kombinaci s YSoft SafeQ modulem Kredit a účtování anebo
3D tiskárnou eDee umožňuje tento samoobslužný platební terminál
uživatelům vkládat peníze na svůj účet v mincích či bankovkách
příslušné měny. Platební automat YSoft Payment Machine je
zabezpečený proti krádežím a automaticky odešle zprávu správci
v případě detekce snahy o zneužití.

YSOFT SAFEQUBE 2
Organizace, které hledají způsob, jak zeštíhlit svou infrastrukturu
tiskových služeb, mohou použít YSoft SafeQube 2 jako odlehčené
alternativy serveru. Složité tiskové úlohy jsou v kombinaci s Client
Based Print Roaming zpracovávány na pracovních stanicích, zatímco
SafeQube zodpovídá za ověřování uživatelů a vykazování aktivity
lokálního spooleru pro centrální správu – což je méně náročné na
zpracování a přenos dat. Zařízení SafeQube také poskytuje rychlejší
uživatelské rozhraní a je méně ohroženo výpadky sítě.

APLIKACE YSOFT SAFEQ MOBILE TERMINAL
Mobilní terminálová aplikace YSoft SafeQ Mobile Terminal umožňuje
bezpečný tisk ze smartphonů a tabletů s operačními systémy iOS
a Android. K identifikaci MFD či síťové tiskárny jsou použity QR kódy,
které po oskenování do mobilní aplikace umožní uživateli tisk a výběr
dalších dokončovacích možností. Aplikace YSoft SafeQ Mobile Terminal
je také nákladově efektivním řešením zpřístupňujícím funkce YSoft
SafeQ na menších tiskárnách a multifunkčních zařízeních formátu A4.

YSOFT BE3D EDEE
YSoft be3D eDee je první 3D tiskárna, vyvinutá speciálně pro oblast
vzdělávání, která integruje správu tisku a účtovací systém. Při použití
společně se sadou YSoft SafeQ Print Management Suite umožňuje
vzdělávacím institucím vytvořit jediné centralizované prostředí pro
správu tisku s účtovacím systémem pro 2D a 3D tiskárny. eDee
umožňuje školám spravovat využívání 3D tiskáren a účtovat podle
skutečných nákladů studentům i personálu.

WWW.YSOFT.COM
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CO JE NOVÉHO V PRODUKTU YSOFT SAFEQ 6
YSoft SafeQ 6 představuje zásadní upgrade našeho řešení podnikové správy tisku odrážející poptávku
zákazníků po řešeních digitálního obsahu i neustálou snahu společnosti Y Soft inovovat a snižovat náklady.
Abychom organizacím pomohli budovat inteligentní podnik, obohatila společnost Y Soft řešení YSoft SafeQ 6
o nové možnosti a funkce:

CORE A ADVANCED
WORKFLOWS

VÍCEKLIENTSKÁ
ARCHITEKTURA

APLIKACE YSOFT SAFEQ
MOBILE TERMINAL

Efektivní správa digitalizace,
zpracování a distribuce digitálního
obsahu v rámci organizace.
Obsahuje workflow a konfigurace
pro Microsoft SharePoint®,
DropBox Business a Dropbox
Enterprise s volitelnými konektory
do dalších lokálních nebo
cloudových systémů pro ukládání
dokumentů od jiných dodavatelů.

Sdílením nákladů na infrastrukturu
mezi více společností lze zvýšit
nákladovou efektivitu, pokud je
zajištěna bezpečná izolace dat –
s jedinou instancí YSoft SafeQ.
Toto řešení doporučujeme
především holdingovým
společnostem a poskytovatelům
řízených tiskových služeb.

Aplikace pro operační systémy
iOS a Android pro bezpečný tisk
z mobilních telefonů a tabletů.
Nákladově efektní. Funkce
integrovaných terminálů na
mobilních zařízení.

CLIENT BASED PRINT
ROAMING™ (CBPR)

YSOFT SAFEQ
TERMINAL PRO 4

YSOFT BE3D EDEE

Funkce CBPR je založena na
modulu YSoft SafeQ’s Print
Roaming. Zajišťuje zpracování
složitých úloh lokálně na klientech,
což eliminuje potřebu nákladných
serverů. CBPR a původní Offline
Remote Spooler lze používat
společně v jedné instalaci. CBPR
lze nastavit prostřednictvím LDAP
nebo manuálně.

Moderní externí terminál
s dotykovou obrazovkou
s vestavěnou čtečkou karet.
Ideální pro strojový park
skládající se ze zařízení různých
výrobců, která neumožňují
použití integrovaného terminálu.

YSoft be3D eDee je první 3D
tiskárna, která integruje správu
tisku účtovací systém.
Byla vyvinuta speciálně pro
školství.

YSOFT SAFEQUBE 2

UNIVERZÁLNÍ TISKOVÝ
OVLADAČ

LEPŠÍ UŽIVATELSKÉ
PROSTŘEDÍ

I při použití CBPR je pro
vytvoření webového rozhraní
MFD zapotřebí server. SafeQube
je odlehčené plug-and-play
řešení nahrazující nákladné
servery. Nabízí službu ověřování
přes webové rozhraní
a spravuje sběr dat o využívání
tiskových služeb.

Odbourává nutnost používat
tiskové ovladače a umožňuje
vytvářet pokročilá dokončovací
řešení.

Zcela nové rozšířené prostředí
pro uživatele a správce
a mobilní využití s lepším
rozhraním a vyšší produktivitou.

UPGRADE NA YSOFT SAFEQ 6
Upgrade z YSoft SafeQ 5 na YSoft SafeQ 6 je zdarma pro organizace, které mají sjednanou předplacenou
službu nebo aktivní smlouvu SLA.

Reporting

XU

XU

XU

Print Roaming

XU

Tisk na základě pravidel

XU

Mobilní tisk

XU

XU

Kredita účtováníg

XU

XU

Správa skenování

XU

YSOFT SAFEQ 5

INCL INCL INCL INCL INCL INCL INCL

XU

XU

W

U

XU
XU

XU

Konektory workflow

XU

Advanced Workflows

XU

Core Workflows

XU

Kredit a účtování

Ověření

Mobilní tisk

N/A

Tisk na základě pravidel

YSoft SafeQ 6
Print Management Suite LD

XU

Print Roaming

YSoft SafeQ 6 Enterprise Suite

N/A

Reporting

YSoft SafeQ 6 Workflow Suite

U

YSoft SafeQ 5 Suite

Ověřování

YSoft SafeQ 6
Print Management Suite

YSOFT SAFEQ 6

W
U

W
U

W
U

W
U

W
U

W
U

XU

W

LEGENDA
U
XU
INCL
N/A
W

Upgrade
Cross – upgrade
Zahrnuto do platné licence
Není dostupné
Možnost v rámci Core nebo Advanced Workflows
K dispozici pro původní nákup
Upgrade možný pouze pro vybraná zařízení

WWW.YSOFT.COM
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PRVOTŘÍDNÍ GLOBÁLNÍ PÉČE O PARTNERY A ZÁKAZNÍKY
Péče společnosti Y Soft o partnery a zákazníky začíná okamžikem prvního kontaktu. Konzultanti Y Soft
jsou vždy připraveni pomáhat, ať už se jedná o předprodejní konzultace, technické ukázky nebo návrh
architektury. Jejich prvořadou starostí je, aby každý zákazník dostal to pravé řešení odpovídající jeho stávající
infrastruktuře a současným i budoucím potřebám.

NEPŘÍMÁ A PŘÍMÁ PODPORA
Sady YSoft SafeQ Suite a doplňková řešení se vždy nakupují prostřednictvím autorizovaného partnera Y Soft.
Podpora Y Soft je zahrnuta, pokud je řešení YSoft SafeQ poskytováno formou předplacené služby, nebo jako
příplatková služba při nákupu softwarových licencí.
Zákazníkům jsou k dispozici dva typy služby Zákaznické podpory Y Soft: Přímá podpora Y Soft a nepřímá
podpora Y Soft. Tyto dva typy služeb podpory se liší v tom, jak jsou úrovně (vrstvy) technické podpory
poskytovány. Každý typ podpory nabízíme se zaručenými časy odezvy podle smlouvy SLA.

PRŮBĚŽNÁ PÉČE O ZÁKAZNÍKY – OBSAHUJE UPGRADE SOFTWARU
Vynikající péče o zákazníky v rámci celého rozsahu využití YSoft SafeQ. Péče o zákazníky Y Soft zahrnující
periodické kontroly a hodnocení systému je k dispozici podle rostoucích a měnících se potřeb vaší
infrastruktury. Kromě toho mají organizace nárok na bezplatný upgrade buď v rámci aktivní softwarové
podpory na základě licence nebo v rámci předplacené služby. Y Soft neustále přidává nové funkce a možnosti
prostřednictvím udržovacích aktualizací (Maintenance Updates – MU), kumulativních aktualizací (Cumulative
Updates – CU) a zásadních upgradů verzí. Nejnovějším zásadním upgradem je YSoft SafeQ 6.

Y SOFT – BUILD SMART BUSINESS
Build Smart Business – pro Y Soft to není jen heslo. Je to vytyčení naší mise. Zaměřujeme se na tvorbu
inteligentních a produktivních podnikových kancelářských řešení. Každá organizace, bez ohledu na velikost,
potřebuje efektivně pracovat a být konkurenceschopná. Y Soft nabízí přední řešení pro řešení problémů
podniku v oblasti úspory nákladů, zvýšení produktivity a posílení zabezpečení dokumentů.
Jako podnikový partner se podílíme na úspěších zákazníků. Naše účast začíná definováním vhodného řešení
pro stávající potřeby organizace a infrastrukturu a pokračuje konzultacemi ohledně návrhu, doporučením
architektury a další předprodejní podporou. Během implementace i po ní poskytuje Y Soft prvotřídní péči
o zákazníka. Organizace podpory a služeb zákazníkům společnosti Y Soft je globální tým, který je vždy
připraven plnit nejnáročnější požadavky zákazníků a partnerů z celého světa.
Řešení YSoft SafeQ, naši vlajkovou loď, využívá 14 000 zákazníků z různých zemí světa. Na základě
partnerství se všemi předními výrobci multifunkčních zařízení se YSoft SafeQ využívá každý den v největších
světových podnicích včetně finančních institucí a bank, škol, nemocnic, pojišťoven, energetických společností,
telekomunikačních operátorů a dalších. Platforma YSoft SafeQ nadále poskytuje inovativní správu tisku,
digitalizace dokumentů a řešení 3D tisku se snadnou obsluhou pro správce tiskových prostředí i uživatele.
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ZASTOUPENÍ
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Ústředí společnosti

1

Y Soft Corporation, a.s.
Technologický park
Technická 2948/13
616 00 Brno
Česká republika

4

Regionální ústředí
Severní Amerika
Y Soft North America, Inc.
1452 Hughes Rd, Suite 110
Grapevine, TX 76051

Blízký východ
Y Soft Střední východ
Office 410, 4th Floor, Alfa Building
Dubai Internet City, Dubaj

Latinská Amerika
Y Soft Latinská Amerika
2000 Ponce de Leon Blvd, Suite 652
Coral Gables, FL 33134

Asie a Tichomoří
Y Soft Japan Ltd.
KFM Building, 10th Floor
658-0032 Koyocho
Higashinada Kobe,
Hyogo Japonsko

Pokud chcete získat přehled o více než šestnácti zemích a pobočkách, navštivte naše webové stránky.

WWW.YSOFT.COM
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