
A utilização de telemóveis e tablets no  
local de trabalho é algo que acontece 
todos os dias. O utilizadores em mobilidade 
procuram ligações flexíveis e sem falhas 
entre dispositivos móveis e impressoras 
multifuncionais. 

O Xerox® Mobile Link é uma app móvel com capacidade de 
digitalização, impressão, fax e envio de emails* a partir do seu 
telemóvel ou tablet, ligando-se a impressoras multifuncionais 
Xerox®. É também possível enviar dados para armazenamento  
na nuvem. 

3-em-1 App: Captura, Gestão, Envio 

Captura
• Capture documentos com a sua câmara móvel. 

•  Capture documentos com o scanner da impressora 
multifuncional, usando a capacidade remota da app.

Gestão
• Junte documentos num único documento. 

• Adicione passwords aos PDF 

• A captura com a câmara pode ajustar automaticamente  
a inclinação da imagem, paralelismo.

Envio
• Envie para um ou vários destinos, incluindo impressoras. 

• Crie workflows de um só toque. 

• Tira partido dos seus contactos e logins na nuvem.

Xerox® Mobile Link App 
Capture as potencialidades de uma impressora multifuncional 
Xerox® com os seus dispositivos móveis.

Exemplos de Workflow
• Receba dados digitalizados de impressoras multifuncionais 

Xerox® diretamente num telemóvel, tablet ou email.

• Digitalize fotos e depois carregue-as para um serviço de 
armazenamento na nuvem pessoal ou da equipa. Combine 
vários ficheiros digitalizados num único ficheiro PDF.

• Envie documentos para vários destinos usando workflows com 
um só toque. Digitalize para vários destinos em simultâneo – 
email, Dropbox™ e telemóvel – com um só toque.

• Imprima dados, imagens e documentos com Apple® AirPrint™, 
Xerox® Print Service Plug-in para Android™ ou Xerox® Mobile 
Print Cloud/Xerox® Mobile Print Solution.*

*  Apple AirPrint e Xerox® Print Service Plug-in para Android são protocolos standard/grátis para 
equipamentos Apple® iOS, Android e Xerox® com ConnectKey®. Xerox® Mobile Print é um produto 
complemento de software que permite aos utilizadores imprimirem para equipamentos de impressão 
Xerox® ou de outras marcas.
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Destinos Suportados 
(um a quatro destinos em simultâneo)
• Pastas Locais
• Pastas de Fotos
• E-mail
• Fax
• Impressão
• Dropbox™, Dropbox Pro, Dropbox for Business
• Box®, Box for Business
• Google Drive™, Google Drive for Work
• Evernote®, Evernote for Business
• Microsoft® OneDrive®

• Microsoft OneDrive for Business
• Microsoft Office 365™ Home, Personal, Business, Enterprise

–  Microsoft SharePoint® Online (ex: serviço online standalone)
– Microsoft SharePoint Server (ex: SharePoint On-premise)

Dispositivos Móveis Suportados
• Apple® iOS 7, 8, 9 com um equipamento numa rede com 

protocolos SNMP ou Bonjour®

• Dispositivos Android™ (versão 4.1-4.3, 4.4, 5.0-5.1) ligados  
por rede a um  Xerox® MFP

Impressoras Multifuncionais Xerox® Suportadas
Xerox Extensible Interface Platform® versão 2.5 ou superior é 
necessária estando esta já incluída nos modelos referidos abaixo. 
Não é necessário middleware adicional (por exemplo, digitalizar 
diretamente de uma impressora multifuncional Xerox® para os 
seus dispositivos Apple iPhone® ou Android). 

Impressoras Multifuncionais Compatíveis com Capacidades  
de Digitalização

Impressora multifuncional a cores Xerox® ColorQube® 8700

Impressora multifuncional a cores Xerox® ColorQube® 8900

Impressora Multifuncional a Cores Xerox® ColorQube® 
9301/9302/9303

Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3655

Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 4265

Sistema Multifuncional Xerox® WorkCentre® 5845/5855

Impressora multifuncional Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

Sistema Multifuncional Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Impressora multifuncional a cores Xerox® WorkCentre® 6655

Impressora multifuncional a cores Xerox® WorkCentre® 7220/7225

Impressora multi-funcional a cores Xerox® WorkCentre® 
7830/7835/7845/7855

Impressora multifuncional a cores Xerox® WorkCentre® 7970

Para consultar a lista mais atualizada de produtos, visite 
www.xerox.com/MobileLink

*  Apple AirPrint™ e Xerox® Print Service Plug-in para Android são protocolos standard/grátis para Apple iOS, Android e equipamentos Xerox® com ConnectKey®. Xerox® Mobile Print é um produto complemento  
de software que permite aos utilizadores imprimirem para equipamentos de impressão Xerox® ou de outras marcas.

Captura
 É iniciada uma digitalização a partir do seu 
dispositivo móvel ou é feita a captura de 
uma foto com o seu dispositivo móvel.

Gestão
Junte vários documentos num só e adicione 
passwords ao PDF. A captura com a câmara 
pode fazer o ajuste auto da inclinação da 
imagem ou do paralelismo.

Envio
 Envie para um único destino ou para vários, 
incluindo impressoras. Crie workflows de um 
só toque. Tire partido dos seus contactos e 
logins na nuvem.
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