Εφαρμογές λογισμικού Xerox® ConnectKey®
και Xerox® App Studio
Φυλλάδιο

Εφαρμογές Xerox ConnectKey
μέσω του Xerox App Studio
®

®

Αλλάζουμε τον τρόπο λειτουργίας των πολυλειτουργικών
συστημάτων για ακόμα πιο βελτιστοποιημένη
επιχειρηματική εμπειρία.

Δώστε την ευκαιρία στις εφαρμογές Xerox
ConnectKey να απλοποιήσουν τις καθημερινές
διαδικασίες στο πολυλειτουργικό σύστημα.
®

®

Προσθέστε μια νέα διάσταση στον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν με το
ConnectKey. Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές ήταν κάποτε πολύ στατικοί ως προς
τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι χρήστες να βλέπουν
συχνά λειτουργίες που δεν χρειάζονταν, ή να θεωρούν χρονοβόρες ακόμη και τις
πιο απλές εργασίες.
Οι εφαρμογές ConnectKey επιτρέπουν μια πραγματικά προσαρμοσμένη και
εξατομικευμένη εμπειρία, ευθυγραμμίζοντας τα πολυλειτουργικά συστήματα με
συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυξάνουν επίσης την αποδοτικότητα
του χρήστη, καθώς απλοποιούν και συντομεύουν τις καθημερινές εργασίες.

Δημιουργία εξατομικευμένης
ροής εργασίας

Μπορείτε να εμφανίσετε τις δυνατότητες σε όλους τους χρήστες ή να τις αποκρύψετε ανάλογα με τα
δικαιώματα χρήστη ή πρόσβασης.

Οι εφαρμογές Xerox® ConnectKey
ανοίγουν το δρόμο σε νέες
ευκαιρίες.

Βήματα σε μια τυπική ροή εργασίας πελάτη

• Επικοινωνήστε με ευκολία. Αναπτύξτε
και εφαρμόστε εφαρμογές για διαχείριση
ενημερωτικών ενεργειών, όπως
προωθήσεις και εταιρικά μηνύματα
που εμφανίζονται στο περιβάλλον
εργασίας χρήστη του πολυλειτουργικού
συστήματος. Συμπεριλάβετε κείμενο και
γραφικά, καθώς επίσης λογότυπα και
κωδικούς QR.

Βήμα 1
Σάρωση χαρτιού
σε email.

• Απλοποιήστε τις επαναληπτικές ροές
εργασίας. Δημιουργήστε γρήγορες και
εύκολες ροές εργασίας ή συντομεύσεις
και προσθέστε τα στο επάνω επίπεδο
του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
για περισσότερη άνεση και γρήγορη
πρόσβαση.
• Αξιοποιήστε την επένδυσή σας.
Επεκτείνετε τις δυνατότητες του
πολυλειτουργικού συστήματος
Xerox® ConnectKey® χωρίς ανάγκη για
διακομιστές, λογισμικό ή εκπαίδευση των
χρηστών.
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Βήμα 2
Βήμα 3
Λήψη από
Μετατροπή και
λογαριασμό email. αποθήκευση
εγγράφου.

Βήμα 4
Αποστολή σε
κοινόχρηστο χώρο Πρόσβαση σε
αποθήκευσης.
άλλους χρήστες.

Εξορθολογισμένη ροή εργασίας χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Xerox® ConnectKey®
Βασικά οφέλη από τον
εξορθολογισμό της ροής εργασίας
χρησιμοποιώντας εφαρμογές
ConnectKey
Βήμα 1
Σάρωση χαρτιού
στον τελικό
προορισμό.

Πρόσβαση σε
άλλους χρήστες.

• Λιγότερα βήματα για να κάνει ο
πελάτης της ίδια ροή εργασίας,
συνεπώς αποφεύγονται πιθανά
λάθη.
• Απαιτείται λιγότερη εκπαίδευση
για την πραγματοποίηση ροών
εργασίας σε εφαρμόζονται από
όλη την εταιρεία.
• Άμεση ασφαλής πρόσβαση σε
εικόνες και δεδομένα.

Συντομεύστε τις διαδικασίες
που περιλαμβάνουν πολλά
βήματα δημιουργώντας
απλοποιημένες ροές εργασίας.

Νέοι τρόποι για να
επικοινωνείτε με τους χρήστες.
Πόσοι χρήστες πηγαίνουν σε έναν
πολυλειτουργικό εκτυπωτή σε μία ημέρα;
Γιατί δεν χρησιμοποιείτε το πολυλειτουργικό
σύστημα ως μέρος της στρατηγικής για τις
επικοινωνίες δημοσιεύοντας μηνύματα που
ειδοποιούν τους χρήστες για ό,τι συμβαίνει
στην επιχείρησή σας; Μπορεί να πρόκειται
για τις νέες συμβουλές για την ασφάλεια,
τις καμπάνιες που διεξάγετε ή απλά γενικές
προσφορές ή γνωστοποιήσεις σχετικά
με την επιχείρησή σας, ώστε να τους
ενημερώνετε για τα τεκταινόμενα.
Γιατί δεν αναζητάτε άλλες ευκαιρίες για την
προώθηση της επιχείρησης κάποιου τρίτου,
ίσως της διπλανής καφετέριας;

Μπορούν να δημιουργηθούν μεμονωμένες
εφαρμογές για μείωση των επαναλήψεων
και απλοποίηση της περιπλοκότητας στις
καθημερινές εργασίες. Είτε πρόκειται
για τη σάρωση τιμολογίων, εκθέσεις
δαπανών, λεπτομέρειες πελατών ή απλά
την αποστολή email, με τις εφαρμογές
ConnectKey μπορείτε να τοποθετείτε τις
ροές εργασίας που χρησιμοποιούνται
συχνότερα στο επάνω επίπεδο του
περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για
πραγματικά απλοποιημένη εμπειρία.
Μπορούν να βελτιωθούν ακόμα και οι
απλές ροές εργασίας για email, όπως στην
περίπτωση μιας ομάδας χρηστών που
θέλουν να στέλνουν τακτικά έγγραφα
με email στην ίδια διεύθυνση. Γιατί να
μετακινούνται σε πολλαπλές οθόνες όταν
μπορείτε να τοποθετήσετε τη συγκεκριμένη
ροή εργασίας σε σημείο όπου όλοι θα
έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να τη
χρησιμοποιούν με ένα άγγιγμα στην οθόνη;

Και δεν τελειώνει εδώ.
Βελτιώστε ακόμα περισσότερο την
εμπειρία των χρηστών ενσωματώνοντας
άλλη τεχνολογία στις εφαρμογές που
δημιουργούνται, όπως κωδικούς QR που
κατευθύνουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες ή
άλλη διαθέσιμη τεκμηρίωση.

Το Xerox® App Studio είναι η νέα μας
πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει
τη δημιουργία πολλών διαφορετικών
προσαρμοσμένων εφαρμογών.
Περιλαμβάνει επίσης φιλοξενούμενες ροές
εργασίας, όπως σάρωση σε ή εκτύπωση
από λογαριασμούς Office 365 και Dropbox™.
Μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε από τη
δική σας τοποθεσία στο web, παρέχοντας
στους χρήστες άμεση πρόσβαση σε
τρέχουσες και, το σημαντικότερο,
ενημερωμένο υλικό.
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Xerox® App Studio
Προσφέρετε στους πελάτες σας μια πιο
εξατομικευμένη υπηρεσία, με εφαρμογές.
Σε συνδυασμό με μια μέθοδο ελέγχου
ταυτότητας, είναι δυνατή η απόκρυψη
ή η εμφάνιση των δυνατοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών,
ανάλογα με το χρήστη. Αυτό προσφέρει
πιο εξατομικευμένη εμπειρία κατά
χρήστη ή ομάδα χρηστών για αύξηση
της παραγωγικότητας και μείωση των
σφαλμάτων από το χειριστή.
Προεπιλεγμένη αυτόνομη οθόνη
(διαμοιρασμός γενικών πληροφοριών)

Είσοδοι για την
Ομάδα χρηστών 1

Ενεργοποιημένες
δυνατότητες για την
Ομάδα 1

Είσοδοι για την
Ομάδα χρηστών 2

Ενεργοποιημένες
δυνατότητες για την
Ομάδα 2

Πώς οι εφαρμογές μπορούν να βελτιώσουν οποιαδήποτε επιχείρηση; Γιατί να
περιορίσετε την εξατομίκευση σε υπολογιστές ή φορητές συσκευές; Επεκτείνετε
τα οφέλη στο πολυλειτουργικό σύστημα μεγιστοποιώντας την επένδυση για τους
εργαζομένους ή τους επισκέπτες χρήστες.
Προεπιλεγμένη αυτόνομη οθόνη

Εξατομικευμένες ροές εργασίας

Πρόσθετη αξία

Άμεση εύκολη πρόσβαση

Απλή πλοήγηση

Προσθέστε προσωπικό ύφος

Υγεία

Τουρισμός

Δικαιοσύνη

Νέες ροές
εργασίας σε
cloud

Για λήψη των εφαρμογών επίδειξης Xerox® ConnectKey®, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.office.xerox.com/connectkey/apps.
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