
Capture. Converta. Partilhe onde quiser. Os sistemas 
multifuncionais Xerox® ConnectKey e Share to Cloud oferecem 
potentes capacidades de digitalização com todas as vantagens 
da cloud. Estes proporcionam um acesso simples e seguro, em 
qualquer altura, a email e aos serviços da cloud.

Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud 
Transforme papel em informação 
editável na cloud

Simplicidade é o que o torna tão efi ciente. ConnectKey Share to Cloud oferece todas as 
vantagens de "cloud computing" aos sistemas multifuncionais Xerox® ConnectKey, da mesma 
forma que as aplicações tiram partido da cloud em dispositivos móveis. Os colaboradores 
utilizam o ecrã tátil intuitivo dos sistemas multifuncionais ConnectKey para digitalizar os seus 
documentos e seguidamente, a solução Share to Cloud converte os fi cheiros e distribui-os para o 
serviço de cloud selecionado.

Isto não só permite que os utilizadores transfi ram a informação anteriormente em papel 
para conteúdo digital editável, como também fornece um acesso imediato aos fi cheiros e 
documentos mais importantes em qualquer altura, em qualquer lugar, incluindo o acesso ao 
conteúdo a partir de dispositivos móveis. 

ConnectKey Share to Cloud é a solução que os administradores ou o departamento de TI 
irão apreciar. Share to Cloud é uma aplicação sem servidor para o sistema multifuncional 
sem necessitar de software nem de hardware local. Desta forma, os colaboradores e os 
administradores podem trabalhar em tarefas mais importantes. Share to Cloud reduz a 
carga de trabalho eliminando a necessidade de implementação, manutenção e suporte. 

Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud
Resumo da Solução
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Para obter mais informações sobre ConnectKey Share to Cloud e sobre a forma como pode ajudar 
a sua organização, visite www.xerox.com/sharetocloud ou contate o seu vendedor Xerox.
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Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud

Vantagens
Partilhe onde quiser – Conectividade com 
a Cloud

•  Permite que os colaboradores digitalizem 
documentos em papel diretamente para 
e-mail ou serviços públicos na cloud 

•  Liga-se aos serviços mais conhecidos 
da cloud, incluindo: Google Docs/Drive, 
Evernote®, Microsoft® SharePoint® Online, 
Dropbox™, Salesforce.com, Offi ce 365 e 
Email (via SMTP)

•  Proporciona acesso "a qualquer hora e 
em qualquer lugar" aos documentos mais 
importantes usando dispositivos móveis 

Conversão de Documentos 

•  Converte documentos digitalizados em 
documentos de processamento de texto 
totalmente editáveis, folhas de cálculo e 
PDFs pesquisáveis 

•  Impõe a política e quotas defi nidas pelo 
repositório cloud selecionado

•  Realiza Optical Character Recognition (OCR) 
na cloud, eliminando a necessidade de 
instalar tecnologia adicional 

Menos trabalho administrativo e de TI 

•  Não existe software para instalar, nem 
servidor para fazer manutenção nem 
agentes de software para carregar

•  Interface de utilizador intuitiva no painel de 
controlo do sistema multifuncional Xerox® 
reduz a necessidade de treino do utilizador

Segurança ConnectKey de Referência

•  Tira partido das credenciais do utilizador 
a partir do login deste no sistema 
multifuncional ConnectKey, quer utilize 
credenciais de rede, códios PIN ou cartões 
de identifi cação

•  Associa as credenciais de login no sistema 
multifuncional com as credenciais 
anteriormente inseridas no serviço cloud 
para otimizar os workfl ows 

•  Codifi ca todas as comunicações de dados 
entre o sistema multifuncional e os serviços 
cloud, usando tecnologia SSL para oferecer 
uma total segurança e tranquilidade         

Suporta repositórios conhecidos da cloud.

Inicie sessão com segurança no repositório 
cloud preferido, diretamente a partir do sistema 
multifuncional. 

Digitalize diretamente a partir do sistema 
multifuncional para Word, Excel, PDF, imagem ou 
texto simples.

Resumo
Com ConnectKey Share to Cloud, a sua 
organização pode tirar partido de tudo aquilo 
que a cloud tem para oferecer: acesso móvel 
aos seus documentos mais importantes, melhor 
produtividade, maior colaboração e um volume 
de trabalho  menor para os colaboradores e 
administradores.
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