
Tallenna. Muunna. Jaa kaikkialla. Xerox® ConnectKey 
-monitoimijärjestelmät ja Share to Cloud -palvelu tarjoavat 
monipuoliset asiakirjojen skannausominaisuudet sekä kaikki 
pilvipalvelujen edut. Suosittujen pilvipalvelujen ja sähköpostin 
käyttö on tämän ansiosta nopeaa, helppoa ja turvallista mistä 
ja koska tahansa.

Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud 
Muunna paperidokumentit muokattaviksi 
tiedostoiksi pilvipalvelussa

Yksinkertaisuutta, joka tuottaa tehokkuutta. ConnectKey Share to Cloud tarjoaa 
kaikkien pilvipalvelujen etujen hyödyntämisen Xerox® ConnectKey -monitoimijärjestelmissä 
samalla tavalla kuin mobiililaitteiden sovellukset käyttävät pilvipalveluja. Jokainen 
ConnectKey-monitoimijärjestelmä on varustettu intuitiivisella kosketusnäytöllä, jonka avulla 
työntekijät skannaavat asiakirjat. Share to Cloud -palvelu muuntaa tiedostot ja lähettää ne 
valittuun pilvipalveluun.

Tämän ansiosta paperiasiakirjat voidaan muuntaa muokattavaksi digitaaliseksi sisällöksi ja 
työntekijät voivat käsitellä tärkeimpiä tiedostoja ja asiakirjoja missä ja milloin tahansa sekä 
ladata sisältöä mobiililaitteilla. 

ConnectKey Share to Cloud on sovellus, jota järjestelmänvalvojanne tai IT-osastonne osaa 
arvostaa. Share to Cloud on monitoimijärjestelmille tarkoitettu sovellus, jonka käyttö ei edellytä 
ohjelmistoasennuksia tai laitteistohankintoja. Kiireiset työntekijät ja järjestelmänvalvojat voivat 
keskittyä tärkeämpiin tehtäviin. Share to Cloud vähentää heidän työtaakkaansa, sillä sovellusta 
ei tarvitse asentaa eikä ylläpitää. 

Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud
Sovellusesittely
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Jos haluat lisätietoja ConnectKey Share to Cloud -sovelluksesta ja sen tarjoamista eduista, siirry 
osoitteeseen www.xerox.com/sharetocloud tai ota yhteyttä paikalliseen Xerox-edustajaasi.
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Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud

Edut
Jaa kaikkialla pilvipalvelujen ansiosta

•  Työntekijät voivat skannata paperiasiakirjat 
suoraan sähköpostiin tai julkisiin 
pilvipalveluihin

•  Toimii suosituimpien pilvipalvelujen kanssa: 
Google Docs/Drive, Evernote®, Microsoft® 
SharePoint® Online, Dropbox™, Salesforce.
com, Offi ce 365 ja Email (SMTP:n kautta)

•  Työntekijät voivat käyttää tärkeimpiä 
asiakirjoja mobiililaitteilla ajasta ja 
paikasta riippumatta 

Asiakirjojen muuntaminen 

•  Muuntaa skannatut asiakirjat 
täysin muokattavissa oleviksi 
tekstinkäsittelytiedostoiksi, 
laskentataulukoiksi ja PDF-asiakirjoiksi 

•  Valvoo valitun pilvipalvelun sääntöjen 
noudattamista ja kiintiöiden toteutumista

•  Suorittaa optisen tekstintunnistuksen (OCR) 
pilvipalvelussa ja eliminoi siten ylimääräisten 
palvelinratkaisujen käyttötarpeen 

Alhaisempi hallinnointi- ja ylläpitotarve

•  Ei asennettavia ohjelmistoja, ei palvelimen 
ylläpitoa, ei ladattavia ohjelmistoja

•  Xerox®-monitoimijärjestelmän 
ohjauspaneeliin integroitu intuitiivinen 
käyttöliittymä vähentää koulutuksen 
tarvetta

Huippuluokan ConnectKey-suojaus

•  Hyödyntää ConnectKey-
monitoimijärjestelmään verkkotunnuksilla, 
PIN-koodilla tai henkilökortilla sisään 
kirjautuneen käyttäjän tilitietoja

•  Yhdistää monitoimijärjestelmän 
kirjautumistiedot käyttäjän aiemmin 
antamiin pilvipalvelun käyttäjätietoihin 
tehokkaan työnkulun takaamiseksi

•  Salaa kaiken monitoimijärjestelmän ja 
pilvipalvelun välisen tiedonsiirron SSL-
teknologian avulla ja takaa siten täydellisen 
käyttöturvallisuuden ja mielenrauhan         

Tukee suosittuja pilviarkistopalveluja.

Kirjaudu turvallisesti monitoimijärjestelmästä 
suoraan haluamaasi pilviarkistopalveluun.

Skannaa suoraan monitoimijärjestelmästä Word-, 
Excel-, PDF-, kuvatiedosto- tai tekstimuotoon.

Yhteenveto
ConnectKey Share to Cloud -sovelluksen 
ansiosta yrityksenne hyötyy kaikista 
pilvipalvelujen eduista: tärkeimmät 
asiakirjat ovat käytettävissä ajasta ja 
paikasta riippumatta, yhteistyö helpottuu 
ja työntekijöiden ja järjestelmänvalvojien 
työtaakka vähenee.
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