
Aplicativo Xerox® Connect 
para DocuShare® Go

A conveniência com a qual 
você pode contar.
Se você trabalhar de casa ou no escritório, o aplicativo oferecerá 
acesso fácil e instantâneo a todas as funções de uso recorrente 
e econômicas da plataforma de gerenciamento de conteúdo 
Xerox® DocuShare® Go diretamente da sua impressora 
multifuncional (MFP). Simples assim. 

ANTES

DEPOIS

Levar o documento 
para a impressora 
multifuncional.

Encontrar o 
documento 
apropriado.

Digitalizar e enviar 
o documento por e-mail 
para você mesmo.

Retornar ao seu 
computador e acessar 
o documento.

Salvar o documento 
na sua conta 
DocuShare® Go.

I M P R I M I R

D I G I TA L I Z A R

Fazer 
login no 
DocuShare® Go.

Arrastar 
o documento 
para a área 
de trabalho.

Caminhar até 
a impressora 
para pegar 
o documento.

Faça login na sua conta DocuShare® 
Go na sua impressora multifuncional.

I M P R I M I R  /  D I G I TA L I Z A R

Imprima desde ou digitalize para  
a sua conta DocuShare® Go.

Selecionar 
o documento 
e enviar para 
a impressora.

Aplicativo Xerox® Connect para a plataforma 
de gerenciamento de conteúdo DocuShare® Go 
Fique conectado e no controle do conteúdo desde qualquer lugar.

Como vão as coisas em trânsito?
Acessar com facilidade os seus sistemas críticos desde qualquer lugar 
nunca foi tão importante. Os seus funcionários precisam de soluções 
simples para mantê-los produtivos enquanto se ajustam a novas 
formas de trabalhar. O aplicativo Xerox® Connect para DocuShare® 
Go faz exatamente isso ao conectá-los diretamente aos arquivos 
e pastas que precisam acessar, evitando etapas intermediárias nas 
tarefas do dia a dia.

1/3 
dos pequenos negócios 
dizem que a colaboração 
é um desafio importante 
da produtividade 
e do trabalho remoto.1



Aplicativo Xerox® Connect 
para DocuShare® Go

Visualize
Antes de enviar ou imprimir, visualize os documentos 
para garantir a precisão e evitar erros.

Finalmente, o tempo está a seu favor.

Com o aplicativo Xerox® Connect para DocuShare® Go, digitalizar e identificar documentos para recuperá-
los facilmente ficou extremamente simples. O Reconhecimento Inteligente de Caracteres (ICR), um recurso 
de última geração, extrai textos de imagens como logotipos ou fotografias e, automaticamente, identifica 
o arquivo do upload, tornando simples localizá-lo sem precisar adicionar metadados manualmente. Isso 
significa que você pode passar menos tempo na localização dos arquivos e pastas certos e mais tempo 
na atenção aos negócios. 

Digitalize ou imprima
Conecte-se em um instante ao DocuShare® Go 
e escolha de onde imprimir ou para onde digitalizar.

Localize arquivos
Para localizar facilmente o conteúdo de que precisa, 
navegue pela estrutura da pasta, ou melhor ainda, 
forneça um termo apropriado para a busca, como 
o nome da empresa. 

Login único
Pule a etapa de fazer login. O login único permite que os usuários aprovados desbloqueiem a impressora 
ou o aplicativo de forma conveniente e com segurança, usando apenas os seus cartões ID ou smartphones. 
Essa funcionalidade estará disponível sempre que você usar uma solução de autenticação suportada.*

*Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao).
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1 https://smallbiztrends.com/2020/04/work-from-home-during-coronavirus.html

Não importa desde onde você trabalha, processos corporativos não precisam atrapalhar a produtividade.  
Faça o download do aplicativo Xerox® Connect para DocuShare® Go em www.xerox.com/AppGallery.

Saúde

Seguros 

Governo

Educação

Hospitalidade

Recursos Humanos

Jurídico

Manufatura

Varejo

O seu assistente de trabalho 
está pronto, esperando por 
você.
Racionalize os fluxos de trabalho e agilize os 
complexos processos em qualquer ambiente 
de escritório com dispositivos habilitados 
com a Tecnologia Xerox® ConnectKey® 
e aplicativos para seu assistente do local 
de trabalho.
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