
Hent. Konverter. Del overalt. Xerox® ConnectKey-
multifunktionssystemer og Share to Cloud sikrer en effektiv 
dokumentscanning med alle fordelene fra cloud'en. Dette 
skaber når som helst en enkel og sikker adgang til populære 
cloud-tjenester og e-mail.

Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud 
Forvandl papir til redigerbare 
oplysninger i cloud'en

Enkeltheden er med til at gøre det så effektivt. ConnectKey Share to Cloud leverer alle fordelene 
ved cloud computing til Xerox® ConnectKey-multifunktionssystemer på samme måde, som apps 
udnytter cloud'en på mobile enheder. Medarbejderne bruger den intuitive berøringsskærm på 
et ConnectKey-multifunktionssystem til at scanne deres dokumenter. Share to Cloud-løsningen 
konverterer fi lerne og distribuerer dem til den valgte cloud-tjeneste.

Ikke alene giver det folk mulighed for at overføre oplysninger, der engang var i papirform til et 
redigerbart digitalt indhold, men det giver også adgang til medarbejdernes vigtigste fi ler og 
dokumenter, uanset hvor de befi nder sig, da der er adgang til indholdet fra mobile enheder. 

ConnectKey Share to Cloud er en løsning, som jeres administratorer og IT-afdelingen vil sætte 
pris på. Share to Cloud er en serverfri applikation til et multifunktionssystem, der ikke kræver 
software eller hardware på stedet. Så travle medarbejdere og administratorer kan koncentrere 
sig om vigtigere ting.  Share to Cloud reducerer deres arbejdsbyrde ved at fjerne behovet for 
implementering, vedligeholdelse og support. 

Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud
Oversigt over løsningen
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Besøg www.xerox.com/sharetocloud, eller kontakt jeres Xerox-salgsrepræsentant for at få mere 
at vide om ConnectKey Share to Cloud, og hvordan det kan hjælpe jeres organisation.
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Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud

Fordele
Del overalt – tilslutning til cloud'en

•  Sætter medarbejderne i stand til at scanne 
papirdokumenter direkte til e-mail eller fælles 
cloud-tjenester

•  Opretter forbindelse til de mest populære 
cloud-tjenester, inklusive: Google Docs/Drive, 
Evernote®, Microsoft® SharePoint® Online, 
Dropbox™, Salesforce.com, Offi ce 365 og 
Email (via SMTP)

•  Giver medarbejderne adgang til deres 
vigtigste dokumenter når som helst og hvor 
som helst ved hjælp af mobile enheder

Dokumentkonvertering 

•  Konverterer scannede dokumenter til fuldt 
redigerbare tekstdokumenter, regneark og 
søgbare PDF-dokumenter 

•  Overholder den politik og de kvoter, 
der er defi neret for det valgte 
cloud-opbevaringssted

•  Udfører OCR (Optical Character Recognition) 
i cloud'en, hvilket fjerner behovet for at 
installere ekstra serverteknologi  

Reduceret administrations- og IT-byrde

•  Der er ingen software at installere, 
ingen server at vedligeholde og ingen 
softwareagenter at indlæse

•  Intuitiv brugergrænsefl ade på Xerox®-
multifunktionssystemet reducerer behovet 
for brugertræning

Enestående sikkerhed i ConnectKey 

•  Anvender brugerens 
legitimationsoplysninger fra ConnectKey-
multifunktionssystemets login, 
uanset om der er brugt netværkets 
legitimationsoplysninger, PIN-koder 
eller ID-kort 

•  Knytter multifunktionssystemets 
legitimationsoplysninger til login med 
tidligere indtastede legitimationsoplysninger 
til brugerens cloud-tjeneste. Det er med til 
at strømline arbejdsprocessen

•  Krypterer al datakommunikation mellem 
multifunktionssystemet og cloud-tjenesten 
ved hjælp af SSL-teknologi, hvilket sørger 
for total sikkerhed og ro i sindet         

Understøtter populære cloud-opbevaringssteder.

Sikkert login på multifunktionssystemet og direkte 
adgang til dit foretrukne cloud-opbevaringssted.

Scan direkte fra multifunktionssystemet til Word, 
Excel, PDF, billede eller almindelig tekst.

Oversigt
Med ConnectKey Share to Cloud kan jeres 
organisation udnytte alle fordelene, som 
cloud'en tilbyder: mobil adgang til de mest 
vigtige dokumenter, forbedret produktivitet, 
øget samarbejde og en mindre byrde for 
medarbejdere og administratorer.

TITLE: X_25369_SO1FS-02BA   LANGUAGE: Danish   DATE: 22 March 2013 2:04 PM   PLATES: CMYK    PAGE:  2 of 2


