Plataforma Xerox ® Workflow Central

Reinventando o trabalho
para um mundo flexível.
Os modelos de trabalho flexíveis chegaram para ficar. Com as pessoas trabalhando
em vários locais e com uma infinidade de formatos de documentos, como manter
tudo tranquilo, seguro, conectado e produtivo?
Simples. Traga o poder de superar os desafios diários do fluxo de trabalho para todos os seus
dispositivos. Em qualquer lugar.

A P R E S E N TA M O S O X E R O X
WORKFLOW CENTR AL .
Solucione os desafios diários do fluxo
de trabalho.
Em vez ir trabalhar, o trabalho vem até nós — de
vários lugares e em uma variedade de formatos.
Idiomas diferentes, tipos de arquivo ou falta
de tempo não têm que reduzir a sua velocidade.
Agora suas equipes podem sempre ter as
ferramentas certas para o trabalho com um
conjunto cada vez maior de fluxos de trabalhos
baseados na nuvem, com uma combinação
única e em várias etapas que estão prontas
para trabalhar intensamente, a qualquer hora
e em qualquer lugar.
Transforme arquivos físicos e digitais
instantaneamente, e aproveite a consistência
de uma plataforma para produtividade contínua
em todos os computadores, dispositivos móveis
e impressoras multifuncionais (MFPs).
Alterne entre locais, dispositivos e formatos
sem perder tempo. Atenda às necessidades
do processo com o acesso seguro, sempre
em funcionamento, 24 horas por dia.

Nossa biblioteca de fluxos de trabalho em constante evolução torna
isso mais simples.
Transforme documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente
a qualquer momento, em qualquer lugar.
Converta arquivos PDF ou de imagem em formatos populares da Microsoft
para fins de compartilhamento com um público mais amplo.
Transforme o texto manuscrito em texto legível, editável e compartilhável.

Traduza de/para mais de 40 idiomas diferentes.
Edite automaticamente informações de identificação pessoal usando
palavras ou frases definidas.
Crie um arquivo menor e resumido que seja mais fácil de ser sintetizado.
Agrupe até 5 arquivos diferentes para criar um novo arquivo mestre único.
Esses fluxos de trabalho podem ser combinados para que você possa realizar mais de uma
só vez. Basta selecionar qualquer um dos fluxos de trabalho de combinação predefinidos
para uma automação adicional.

Plataforma Xerox Workflow Central

T R AG A A CO N V E R S ÃO D E D O C U M E N TO S PA R A TO D O S O S S EUS
DISPOSITIVOS. EM QUALQUER LUGAR .
Aqui está uma visão geral de como transformar instantaneamente arquivos físicos e digitais em
formatos utilizáveis. Isso é apenas o começo do que é possível — imagine o que você poderia fazer.
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Selecione seu arquivo físico ou digital.
• Incluindo anotações manuscritas,
fotos ou um PDF

Defina seu caminho de digitalização.

• Digitalize, carregue, arraste e solte ou capture
• Selecione apenas as páginas que você precisa

Defina seu fluxo de trabalho.

• Selecione fluxos de trabalho individuais ou faça
mais de uma vez com fluxos de trabalho
combinados

Escolha sua saída.

• E-mail, download, impressão*, rota para
repositórios em nuvem e adicione medidas
de segurança para proteger o conteúdo
* (Somente MFP)

POR QUE O XEROX WORKFLOW CENTR AL:

SEGURANÇA EM TODOS OS NÍVEIS.

Em papel ou digital, facilitamos a conversão de documentos, fotos e arquivos de imagem

• Hospedado na infraestrutura global protegida
da plataforma Microsoft Azure.

de qualquer dispositivo.
• C
 onexão em nuvem 24 horas por dia,
7 dias por semana — em casa, no
escritório ou em movimento.
• C
 om base em assinatura com acesso
instantâneo a uma biblioteca de fluxos
de trabalho de combinação única e de
várias etapas.
• A
 cessível a partir de qualquer impressora
multifuncional Xerox, assim como
dispositivos e computadores móveis.

• S elecione o nível e a assinatura mensal
ou anual baseada em páginas que é mais
adequada para o seu negócio. Várias
opções disponíveis, tudo com usuários
ilimitados e dispositivos ilimitados.
• É fácil de renovar e atualizar
à medida que suas necessidades
e trabalho evoluem.

Tire o máximo proveito de cada dia de trabalho, onde quer que os
trabalhos aconteçam.
Saiba mais e veja como experimentar isso em www.office.xerox.com/
pt-br/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.
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• Proteção em cada etapa da jornada do
documento que criptografa dados em
repouso e em movimento.
• Acessibilidade controlada com credenciais
de login exclusivas para cada usuário.
• Aprimore a segurança de documentos,
adicionando a senha de um documento
ou use criptografia e rastreio para adicionar
e-mail e criptografia de arquivo aos recibos
de e-mail, quando compartilhados.

