Brochura Xerox® Mobile Print Cloud
Xerox® Mobile Print Solution
Workflow Solutions

Xerox Mobile Print
®

Produtividade onde quer que
o seu negócio o leve.

Verdadeira liberdade de impressão
simples, conveniente e segura.

Não é segredo que a tecnologia móvel veio mudar como e onde são
feitos os negócios. As pessoas trabalham praticamente em qualquer lado,
e com a mobilidade que a nossa força de trabalho adquiriu, essas pessoas
ainda precisam de imprimir convenientemente – onde e quando o negócio
assim o exija. É aqui que entra a Xerox com escolhas potentes e flexíveis.
Mobile Printing conveniente

Workflows de impressão flexíveis

De praticamente todos os dispositivos
móveis para quase todos os dispositivos de
impressão ligados em rede, o Xerox® Mobile
Print aumenta a sua produtividade onde quer
que esteja – quer esteja fora da empresa ou
simplesmente noutro andar.

Com o Xerox® Mobile Print pode imprimir
facilmente a partir do smartphone ou
tablet – assim como a partir de laptops
e desktops. Pode:

A impressão a partir de dispositivos móveis
deixou de ser misteriosa e confusa, pois agora
existem soluções verdadeiramente flexíveis
que são simples convenientes e seguras.

• Procurar a impressora mais próxima e
configurar as definições de impressão.

• Seleccionar os seus documentos do
escritório, fotos, PDFs e outros.

Ligue-se às suas aplicações do
escritório e imprima com confiança
A verdadeira conversão nativa Microsoft®
Office permite-lhe imprimir os documentos
comerciais mais comuns, tais como Microsoft
Word®, Excel®, PowerPoint® e PDFs, assim
como formatos comuns de imagem, sem ter
que se preocupar com a perda de formatação,
de dados ou de qualidade.

• Seleccionar e pré-visualizar o seu documento.
• Enviar o seu documento para impressão
com segurança.

O Xerox® Mobile Print permite-lhe imprimir
a partir de quase todos os dispositivos
móveis, incluindo:
• Smartphones
• Tablets
• PCs e Laptops

Alojado
na nuvem

Alojado
no meu
servidor

Os seus
colaboradores
em mobilidade

...necessitam de
imprimir dos seus
dispositivos móveis

Os métodos de submissão
de impressão por app
e email, permitem-lhe
escolher quando e
onde imprimir

...usando a
implementação
à sua escolha

…para impressão segura
e envio para praticamente
qualquer impressora
ligada em rede ou
impressora multifuncional

Acelere a sua produtividade. Simplifique a sua vida no trabalho.
Xerox Mobile Print é uma solução simples, conveniente e segura.
®

Simples

Conveniente

Seguro

Envie documentos através de e-mail ou
utilizando as nossas aplicações. Os workflows
de impressão são fáceis de utilizar o que
lhe permite imprimir quando e onde
seja necessário.

• O Xerox Mobile Print aumenta as
expectativas na impressão, proporcionando
aquilo de que necessita, exatamente onde
é necessário.

O Xerox® Mobile Print proporciona uma
proteção robusta a todos os níveis, dando-lhe
a segurança e controlo de que necessita:

• Não é necessário software do cliente nem
descarregar drivers para imprimir.
• Permite suportar a impressão nas iniciativas
'Bring Your Own Device'.

®

• Crie uma pré-visualização dos trabalhos
antes de imprimir e defina opções
como duplex diretamente no seu tablet,
smartphone ou no painel de controlo
da impressora.
• Um portal central para gestão da conta e do
equipamento facilita a administração. É fácil
quer escolha a gestão através da nuvem ou
localmente nas suas instalações.

• Integração melhorada da contabilização
para monitorização feita pelo utilizador.
• Defina os controlos de acesso que
Permitem ou Bloqueiam a capacidade
de impressão móvel.
• Retenha os documentos com segurança
até iniciar sessão e escolher enviá-los
para impressão.

Prémios

Xerox® Mobile Print Solution
Prémio 2014 e 2015 BLI Pick of the Year
Outstanding Enterprise Mobile Print Solution
Buyers Laboratory LLC
Inverno 2014 e 2015

Xerox® Mobile Print Cloud
Prémio 2013 e 2015 BLI Pick of the Year
Outstanding Small Business Mobile Print Solution
Buyers Laboratory LLC
Verão 2013 e Inverno 2015

Artigo de 2015

Artigo de 2015

Certificado 2015

Certificado 2015

Prémio 2014, 2015 e 2016 BLI Document
Imaging Software Line of the Year
Buyers Laboratory LLC
Inverno de 2014, 2015 e 2016
Artigo de 2016
Certificado de 2016

Suporta as necessidades do seu negócio.
A sua escolha. À sua maneira. Quer pretenda ser você a gerir ou pretenda que
nós façamos a gestão por si, o Xerox Mobile Print fornece opções flexíveis para
adicionar facilmente inovação à sua organização. Imprima de qualquer local
para praticamente qualquer impressora ou impressora multifuncional.
®

Xerox® Mobile Print Cloud
(hospedado na nuvem pública)

A sua escolha. À sua maneira.

Xerox® Mobile Print Solution
(baseado em servidor, nas
instalações)

Submissão e Suporte Móvel

• Escolha o Xerox® Mobile Print
Cloud para configurar de forma
rápida e fácil e para gerir
facilmente localizações locais e
remotas e controlar o acesso de
impressão dos visitantes.

Xerox® Print Portal App suporta iOS®, Android™, Tablets/Laptops com Windows 8
Impressoras não Xerox1

•

•

Impressoras Xerox®1

•

•

Email a partir de qualquer dispositivo com email ativado
Para o endereço de uma só impressora do parque de •2 (equipamentos com Xerox
impressoras – Libertar mais tarde a partir da interface
Extensible Interface Platform®
ativado)
da impressora multifuncional usando o código de
impressão (PIN)2

• Escolha a Solução Xerox® Mobile
Print com um servidor no local
para a sua rede interna, ou por
detrás da firewall da sua rede,
para maior controlo e realização
de maiores volumes.

•2 (equipamentos com Xerox
Extensible Interface Platform®
ativado)

Para o endereço de uma só impressora do parque de
impressoras - Libertar mais tarde a partir da App do
Portal de Impressão

•

•

Direto para o endereço de email exclusivo de
cada impressora

•

Suporte AirPrint para impressoras antigas, novas e
impressoras Xerox e não Xerox

•

•

•

•

Impressão e Conveniência
Microsoft® Office direto/nativo, páginas web Adobe®
PDF e Fotos (PowerPoint, Word, Excel, PDF, Imagens,
JPG, HTML)

Quer seja você a fazer a gestão
ou pretenda que nós tomemos
conta de tudo, terá sempre total
controlo. Qualquer uma das formas
libertam-no a si e ao seu pessoal
para se concentrarem em questões
mais complexas importantes para
o seu negócio.

Documentos Apache OpenOffice™

•

•

Workflows de impressão flexíveis permitem workflow
conhecido "push", "email" ou "pull" e "follow"

•

•

Cópias, frente e verso, agrafamento, pré-visualização
e mais

•

•

Localizador GPS, procura localização das impressoras

•

•

Autenticação sem cartão (nuvem autentica os
utilizadores da Impressora Multifuncional/Copiador)

•

Administração

Integre Xerox® Mobile
Print com a sua solução de
segurança, tal como Xerox®
Secure Print, Xerox® Standard
Accounting, Equitrac Office®,
Ysoft® SafeQ®, Pharos®
e outros.

•
Impressão direta a partir de repositórios na nuvem
tal como DropBox, Google Drive, Microsoft SkyDrive e
outros (via app móvel)

•

Suporte a operações do cliente a partir de telemóvel e •
Wi-Fi sem fios (via app móvel)

•

Autorizar e/ou bloquear utilizadores, grupos e outros,
solução centralizada e gestão do acesso

•

•

Integração melhorada da contabilização para
controlo e custos por utilizador

•

•

Permite o acesso controlado a impressão usando as
impressoras localizadas na rede da empresa

•

•

Integração em conjunto com Xerox® Secure Print,
Xerox® Standard Accounting, Equitrac Office®, Ysoft®
SafeQ®, Pharos® entre outros

•

•

Permite o acesso controlado a impressão usando
impressoras públicas remotas e localizadas
externamente

•

•

Necessita de acesso à internet

•

Autenticação e integração LDAP

•

•

Servidor no local, software

PC não dedicado com agente
de software

Servidor dedicado do cliente com
software fornecido

Modelo de utilização

• Pacotes de Equipamento – Ativa
entre 5 e 250+ equipamentos de
impressão – Xerox ou não Xerox,
volume ilimitado, 1 de duração
ou Pagamento por trabalhos de
impressão móveis, sem encargos
para ativar vários dispositivos de
impressão móveis
• Pacotes com Créditos de
Trabalhos (duração de um ano)

• Pagamento para ativar impressão
móvel nos equipamentos, sem
encargos para trabalhos de
impressão móvel
• Trabalhos ilimitados
• Utilizadores ilimitados
• Ideal para utilização de
volumes maiores

Começar

Descubra a solução mais adequada para
si e assista a um vídeo de demonstração
em www.xerox.com/mobile.

1
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 ompatível com a maior parte dos equipamentos não Xerox e Xerox® – ligados em rede com Adobe® PostScript® 2, 3 ou PCL® 5, PCL 6.
C
Equipamentos com Xerox Extensible Interface Platform® ativada – visite www.xerox.com/mobileprint para obter uma lista atualizada de
modelos compatíveis com Xerox Extensible Interface Platform®.
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