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Xerox PrintBack
Imprimir para a impressora que já utiliza,
a partir de qualquer ponto
Para proﬁssionais sempre de um lado para
o outro, existe agora uma solução grátis
que torna possível a impressão rápida e
fácil a partir do seu dispositivo móvel Apple
ou Android para a impressora ligada ao
seu computador do escritório ou de casa.
Chama-se Xerox PrintBack.

Como funciona o PrintBack?
O PrintBack oferece uma ligação perfeita entre o seu dispositivo móvel
baseado em iOS ou Android, um serviço de e-mail baseado na Web ou
solução de armazenamento em nuvem e o computador que já utiliza
para imprimir.
Existem três componentes grátis necessários para permitir a impressão
a partir do seu dispositivo móvel utilizando o serviço PrintBack:
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A aplicação de impressão PrintBack no seu dispositivo móvel baseado
em iOS ou Android

O que é o PrintBack?
O PrintBack utiliza as capacidades da impressora que já utiliza e
expande-as para além do seu computador de modo a utilizá-las
com o seu dispositivo móvel baseado em iOS ou Android. Quando
estiver a trabalhar noutro local ou fora da sua secretária e receber um
documento importante através do seu dispositivo móvel, só precisa
do PrintBack para o imprimir com a sua impressora predeﬁnida no
seu escritório ou na sua secretária. De seguida, o documento pode ser
partilhado com os seus colegas ou recolhido quando chegar.
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Um serviço de e-mail baseado na Web ou uma solução de
armazenamento em nuvem
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O agente PrintBack no seu computador
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• Imprima aquilo de que necessita. O PrintBack é a solução perfeita
para imprimir os documentos que os proﬁssionais mais utilizam,
incluindo ﬁcheiros Word, Excel, PowerPoint e Mac iWork*, além de
PDFs, fotograﬁas e conteúdo da área de transferência.
• Qualidade de impressão irrepreensível. O PrintBack possibilita a
impressão na sua impressora predeﬁnida através do seu computador,
pelo que a qualidade de impressão é excelente, tal como se estivesse
a imprimir na sua secretária.
• Não é necessário comprar equipamento adicional nem efectuar
qualquer actualização. O PrintBack funciona com o computador e
a impressora que já utiliza, independentemente da marca, modelo e
tipo de ligação.

* O suporte de documentos do MS Ofﬁce requer que tenha o Ofﬁce instalado no seu computador.
O suporte para iWork só funciona com computadores Mac e requer a instalação do iWork.
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Xerox® PrintBack

Como começar a utilizar a solução
Xerox PrintBack
Os utilizadores de dispositivos móveis baseados em iOS ou Android
podem utilizar facilmente as vantagens do PrintBack em três simples
passos:
1. Instale o agente de impressão PrintBack gratuito. A partir do
computador ligado à sua impressora predeﬁnida, transﬁra o agente
de impressão PrintBack grátis, disponível em www.xerox.com/
DownloadPrintBack.
2. Registe-se na Dropbox (www.dropbox.com) ou na Box
(www.box.com). Também pode utilizar um conjunto de serviços de
e-mail gratuitos baseados na Web, incluindo Gmail, Hotmail, MSN,
Yahoo! e AOL.

Destaque PrintBack:
"Save a Copy" (Guardar uma Cópia)
Com a funcionalidade "Save a Copy" (Guardar uma Cópia),
os utilizadores do PrintBack podem enviar trabalhos para
o seu computador sem terem de sincronizar o respectivo
dispositivo móvel ou enviar os ﬁcheiros por e-mail para
impressão posterior. Quando utilizada no modo "Photo
Shoot" (Sessão Fotográﬁca), a funcionalidade "Save a Copy"
(Guardar uma Cópia) é extremamente prática para agentes
imobiliários, agentes de seguros e outros proﬁssionais em
constante movimento que tiram fotograﬁas no terreno
e desejam guardar os ﬁcheiros no seu computador ou
Dropbox automaticamente após cada fotograﬁa.

3. Instale a aplicação de impressão PrintBack gratuita. A partir do seu
dispositivo móvel baseado em iOS ou Android, visite a App Store ou
o Android Market e transﬁra a aplicação PrintBack.

As várias opções de impressão
oferecidas pelo PrintBack

Soluções Móveis Xerox

Entre as várias funcionalidades do PrintBack dignas de nota conta-se
a ﬂexibilidade de escolha das formas de captar, guardar e enviar
trabalhos de impressão para a sua impressora predeﬁnida:
• Imprima a partir de documentos ou fotograﬁas visualizados com o
botão “share” (partilhar) ou “open with” (abrir com)
• Seleccione fotograﬁas (e documentos no Android) na aplicação
PrintBack

Seja para os trabalhadores móveis que trabalham na rede
da empresa, ou fora da ﬁrewall da empresa, tornamos os
negócios móveis mais simples, mais convenientes e seguros.
A Xerox Mobile oferece-lhe um conjunto diversiﬁcado e
exclusivo de serviços e ofertas móveis da Xerox e dos nossos
Xerox Business Innovation Partners. Para mais informações,
visite www.xerox.com/mobile.

• Utilize o modo “Photo Shoot” (Sessão Fotográﬁca) para imprimir
fotograﬁas recém-tiradas
• Imprima a partir da área de transferência (para e-mail e páginas
Web)
• Utilize a funcionalidade “Hold Print” (Impressão Retida) para
reter trabalhos de impressão no seu computador até os aprovar,
impedindo, desta forma, que documentos conﬁdenciais ﬁquem
livremente acessíveis no tabuleiro de saída da sua impressora

Requisitos do sistema:
Computadores com Windows
(agente PrintBack):

Macs com Intel
(Agente PrintBack):

Dispositivos baseados em Android
(Aplicação PrintBack):

iPhone, iPod touch e iPad
(Aplicação PrintBack):

Sistema Operativo –
• Windows XP SP2/Server 2003 (32 bits)
• Windows XP/Server 2003 (64 bits)
• Windows Vista (32 bits, 64 bits)
• Windows Server 2008 (32 bits, 64 bits)
• Windows 7 (32 bits, 64 bits)

Sistema Operativo –
• Mac OS X 10.6
• Mac OS X 10.7

Sistema Operativo –
• Android OS 2.1 até 4.1

Sistema Operativo –
• iOS 4.2, 4.3, 5 e 6

Aplicações Windows –
• Para imprimir ﬁcheiros Word, PowerPoint e
Excel é necessário o Microsoft Ofﬁce 2003,
2007 ou 2010

Aplicações Mac –
• Para imprimir ﬁcheiros Word, PowerPoint e
Excel é necessário o Microsoft Ofﬁce 2008
ou 2011
• Para imprimir ﬁcheiros Pages, Keynote e
Numbers é necessário o Apple iWork ’09
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