Xerox® ConnectKey® Software Apps
e Xerox® App Studio
Brochura

Xerox ConnectKey Apps
ativadas por Xerox App Studio
®

®

Altera a forma como os sistemas multifuncionais trabalham,
permitindo uma experiência de negócio otimizada.

Deixe que as Xerox ConnectKey Apps
simplifiquem os processos quotidianos
do sistema multifuncional.
®

®

Com o ConnectKey dê uma nova dimensão à forma como o negócio funciona.
Era comum os sistemas multifuncionais serem estáticos na sua forma de
trabalhar. Isto significava que os utilizadores viam frequentemente funções de
que não necessitavam ou ficavam com a sensação de que as tarefas mais simples
eram morosas.
As ConnectKey Apps permitem uma experiência verdadeiramente personalizada,
alinhando os sistemas multifuncionais com processos específicos do negócio.
Ajudam também a aumentar a produtividade do utilizador ao simplificarem e
otimizarem as tarefas quotidianas.

Criação de workflow
personalizado

Apresente todas as funções a todos os utilizadores ou oculte com base nas respetivas permissões ou
direitos de acesso.

Xerox® ConnectKey Apps abrem
novas possibilidades.
• Comunicar com facilidade. Implemente
apps de informação, tais como promoções
e mensagens da empresa que irão
aparecer na interface de utilizador do
sistema multifuncional. Inclua texto e
gráficos assim como logos e códigos QR.
• Elimine a complexidade dos workflows
repetitivos. Crie atalhos ou workflows
rápidos e fáceis, adicionando-os ao nível
superior da interface de utilizador para
uma maior conveniência e acesso mais
rápido.
• Tirar partido do seu investimento
Alargue a capacidade do sistema
multifuncional Xerox® ConnectKey® sem
necessitar de servidores, software ou
formação do utilizador.
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Passos de um workflow típico do cliente

Passo 1
Digitalizar papel
para e-mail.

Passo 2
Descarregar da
conta de email.

Passo 3
Passo 4
Converter e gravar Carregar no
o documento.
repositório
partilhado.

Acessível a outros
utilizadores.

Workflow otimizado usando Xerox® ConnectKey® Apps
Principais vantagens em otimizar o
workflow usando ConnectKey Apps
• Menos passos para o cliente no
mesmo workflow, evitando assim
erros potenciais.
Passo 1
Digitalizar papel
para o destino final.

• Exige menos treino para realizar
workflows a nível da empresa.
Acessível a outros
utilizadores.
• Acesso seguro imediato a imagens
e dados.

Reduza os processos compostos
por vários passos, criando
workflows simplificados.

Novas formas de comunicar com
os utilizadores.
Quantos utilizadores visitam uma impressora
multifuncional durante um único dia?
Porque não usar o sistema multifuncional
como parte da sua estratégia de
comunicação, colocando nele mensagens que
alertam os utilizadores sobre o que se passa
na empresa. Podem ser os mais recentes
conselhos sobre segurança, campanhas em
curso que esteja a realizar ou apenas ofertas
genéricas ou avisos sobre a empresa, para
que saibam sempre o que está a acontecer.
Porque não procurar outras oportunidades
para promover o negócio de terceiros, que
até pode ser o do café mais próximo?

Podem ser criadas apps individuais que
eliminem a repetição e complexidade das
operações diárias. Quer seja a digitalização
de faturas, relatórios de despesas,
informações de clientes ou apenas o envio
de um email, as ConnectKey Apps permitemlhe colocar os workflows usados mais
frequentemente no nível superior da interface
de utilizador, permitindo uma verdadeira
experiência simplificada.
Até mesmo os workflows simples de email
podem ser melhorados. Talvez um grupo
de utilizadores que necessite de enviar
documentos por email para o mesmo
endereço regularmente? Porquê fazê-los
perder tempo a navegarem por vários ecrãs,
quando pode colocar esse workflow específico
onde todos tenham acesso e o utilizem com
um simples toque no ecrã.

E não acaba aqui.
Valorize ainda mais a experiência do
utilizador integrando outras tecnologias
nas apps criadas, tais como códigos QR que
encaminham os utilizadores para páginas
web ou para outra documentação disponível.

Xerox® App Studio é a nossa nova plataforma
aberta que permite que sejam criadas
várias apps diferentes. Esta também inclui
workflows alojados tais como Digitalizar para
ou Imprimir de contas Office 365 e Dropbox™.
Pode ainda imprimir a partir do seu próprio
website permitindo aos utilizadores o acesso
imediato a material atual mas ainda mais
importante, a material atualizado.
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Xerox® App Studio
Oferecer aos clientes um serviço mais
personalizado, tem tudo a ver com Apps.
Quando combinadas com um método
de autenticação, as funções podem ser
apresentadas ou ocultadas, incluindo Apps,
a quem as deve utilizar. Permite assim uma
experiência mais personalizada por utilizador
ou grupo de trabalho, o que ajuda a aumentar
a produtividade e a reduzir os erros do
operador.
Ecrã Inicial Predefinido
(Partilha de Informação Geral)

Grupos de
Utilizadores 1
Inicia sessão

Funções ativadas para
o Grupo 1

Grupos de
Utilizadores 2
Inicia sessão

Funções ativadas para
o Grupo 2

Como podem as Apps ajudar a melhorar qualquer negócio. Porquê limitar a
personalização a PCs individuais ou a dispositivos móveis? Alargue as vantagens que
a personalização traz aos sistemas multifuncionais, tirando o máximo partido do
investimento disponibilizando a empregados ou utilizadores convidados.
Ecrã inicial predefinido

Workflows Personalizados

Adiciona valor extra

Acesso Direto Fácil

Navegação Simples

Adicione um Toque Pessoal

Serviços de
saúde

Hospitalidade

Serviços
jurídicos

Novos
Workflows
na Nuvem

Para descarregar as Xerox® ConnectKey® Apps de demonstração, visite
www.office.xerox.com/connectkey/apps.
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