Xerox Workplace Suite
®

Gerenciamento de impressão no local, baseado em servidor e acesso móvel para sua
frota de impressoras, com segurança de referência, análises de conveniências e uso
que você precisa para aumentar a produtividade e reduzir custos.
da impressora para que outras pessoas possam
ver. Envie seus trabalhos para nossa fila única
segura em qualquer PC ou dispositivo móvel.
Depois de ter autenticado em uma impressora
de rede de sua escolha, você poderá visualizar,
selecionar as configurações do trabalho,
imprimi-las ou excluí-las conforme necessário.

•

Fornece impressão de desktop nativa
(arquivo > imprimir) com o Windows®,
Chromebooks™ e Mac ® OS suportando um
cliente de desktop do Windows para uma
implementação leve do servidor, evitando
o tráfego elevado do servidor de impressão.

•

Utilize impressão direta ou pull print para
qualquer método de envio de acordo com
suas necessidades de segurança e negócios.

•

Envio de trabalhos simples enviando seus
trabalhos por e-mail, o que também é ótimo
para os usuários convidados.

•

O Xerox® Workplace Mobile App permite
impressão nativa para tablets iOS, Android™
e Windows Surface™1, proporcionando uma
experiência comum simples que é mais fácil
de usar e de gerenciar. Ele também permite
que os usuários mapeiem a impressora mais
próxima nos arredores usando o GPS.

•

Trabalhos originados de dispositivos móveis
são convertidos no servidor para garantir
a perda de imagem.

•

Inicie a digitalização direta da MFP a partir
do seu dispositivo móvel usando o Xerox®
Workplace Mobile App para um toque
personalizado.

SINGLE SIGN- ON (SSO)

No Local, Seu Servidor
O Xerox® Workplace Suite é uma
plataforma completa de mobilidade
e gerenciamento de impressão que
é instalada em seu servidor para uma
implantação privada e segura no
local. É licenciável como uma solução
de gerenciamento de mobilidade ou
impressão, separadamente ou em
combinação. Escolha os recursos
que atendam às suas necessidades.
AUTENTIC AÇ ÃO E CONTROLE
DE ACESSO

Opções de autenticação flexíveis para
desbloquear sua impressora, liberar com
segurança seus trabalhos de impressão
e acessar seus aplicativos de impressora
multifuncional (MFP).
•

Opção de autenticação de leitor baseada
em cartão flexível – compatível com uma
ampla variedade de cartões e leitores
seguros padrão da indústria

•

Autenticação móvel usando qualquer NFC,
código QR ou código de dispositivo com
nosso aplicativo Xerox Workplace Mobile.

•

Somente PIN, número de confirmação ou
autenticação de nome de usuário e senha
como um login alternativo

•

Integração com o Microsoft® Active Directory

PULL PRINTING

Não dê chances para o azar deixando
documentos confidenciais na bandeja de saída

Utilize nosso recurso de conexão única
para acessar seus aplicativos ConnectKey®
habilitados para SSO. Autentique-se
convenientemente na impressora uma vez e,
em seguida, acesse com segurança todos os seus
aplicativos habilitados para SSO do MFP sem ter
que se lembrar de senhas longas ou executar
etapas de login adicionais e demoradas.
Para garantir tranquilidade, todas as
credenciais são mantidas em segurança,
usando tokens de login armazenados e
recuperados usando criptografia tripla em
um cofre de software à prova de adulteração.
C O N TA B I L I D A D E , R E L AT Ó R I O S
E REGRAS

Os administradores podem definir regras de
impressão e controle de acesso, e monitorar
de perto a impressão em toda a organização
com nosso recurso consolidado de relatório
e contabilidade de frota. Você receberá
relatórios baseados em trabalho para
impressão/fax/cópia/digitalização e
relatórios de uso mensal disponíveis com a
instalação no local. O Xerox ® Workplace Suite
também se integra à contabilidade de rede.
•

•

Ative as cotas de trabalho para limitar
o volume de impressão pelos usuários por
dia, semana ou mês
Capacidade de usar códigos de projeto
ou departamentos para fins de cobrança

IMPRESSÃO UNIVERSAL MÓVEL
E D I G I TA L I Z A Ç Ã O M Ó V E L

As Xerox® Workplace Solutions oferecem uma
experiência perfeita em todo o ecossistema
de sistemas operacionais, mesmo com
configurações de rede complexas, permitindo
o envio de impressão pela rede local ou pela
Internet a partir de locais remotos. Os usuários
não precisarão de suporte de TI para configurar
e manter tudo funcionando – aumentando
assim a produtividade para todos.

Não importa como você trabalha, haverá
uma Workplace Solution para você. O Xerox ®
Workplace Suite permite a opção para
manter tudo em sua rede, enquanto o Xerox ®
Workplace Cloud oferece a flexibilidade de
trabalhar em várias redes e locais.
SEGURANÇA DE CONTEÚDO

Nosso recurso Segurança de Conteúdo
protege contra perda de dados ou
propriedade intelectual, pesquisando todos
os documentos copiados, digitalizados ou
impressos por meio de um MFP licenciado
para termos específicos definidos pelo
usuário ou cadeias de texto (por exemplo,
confidencial, somente uso interno, etc.).
Se uma correspondência for encontrada, um
alerta – juntamente com detalhes e conteúdo
da tarefa – será enviado a um administrador
para acompanhamento.
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Disponível apenas no modo de fila do servidor

Xerox® Workplace Suite
Aumente a produtividade e controle os custos com uma solução de mobilidade e gerenciamento rentável e fácil de usar.
RECURSOS DO XEROX® WORKPLACE SUITE

DISPOSITIVO XEROX®

DISPOSITIVO NÃO XEROX®

AUTENTICAÇÃO

Autenticação por cartão e móvel (NFC) usando o leitor de cartões padrão da indústria com
USB direto

Sim

Sim – Requer
um dispositivo de rede

PIN ou cartão com autenticação por PIN

Sim

Não

Credenciais de rede, e-mail e senha ou PIN

Sim

Não

Desbloqueie o MFP com o dispositivo móvel usando o código de desbloqueio NFC/móvel
ou o código QR (não é necessário um leitor de cartão)

Sim**

Não

Single Sign-On (Logon único) para aplicativos habilitados para SSO
(disponíveis na Xerox App Gallery)

Sim

Não

Fluxo de trabalho de pull/follow printing (o trabalho aguarda no servidor)

Sim

Sim*

Fluxo de trabalho de pull/follow printing do cliente da impressora
(o trabalho aguarda no cliente até ser puxado para a impressora)

Sim

Sim*

Nativa do Microsoft® Office (PowerPoint®, Word, Excel®, páginas da Web,
Adobe ® PDF e Fotos), documentos do Apache™ OpenOffice™

Sim

Sim

Impressão direta para o endereço de e-mail/campo de assunto da impressora
ou para o Xerox® Workplace Mobile App

Sim

Sim

Submissão de Pull Print por e-mail ou upload pelo aplicativo Xerox® Workplace Mobile

Sim

Sim

Suporte a Apple ® AirPrint®
Cópias, frente e verso, grampeamento, pré-visualização e mais
Localizador GPS, encontrar locais da impressora
Selecionar impressora usando código QR
Suporte para celular e cliente sem fio

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Impressão direta do navegador Chrome OS™ e Chrome™

Sim

Sim

Pull/follow Print do sistema operacional Chrome e do navegador do Chrome

Sim

Sim*

IMPRESSÃO POR DESKTOP (Windows e MAC)

IMPRESSÃO MÓVEL (com suporte a iOS e Android™)

IMPRESSÃO PELO CHROMEBOOK™

APLICATIVO DE LANÇAMENTO INCORPORADO

Visualizar, editar ou excluir trabalhos por meio do aplicativo MFP

Sim

Não

Visualizar, editar ou excluir trabalhos através do Xerox® Workplace Mobile App

Sim

Sim

Auto preenchimento de endereço de e-mail para usuário logado

Sim

Não

Contabilidade de impressão aprimorada para fornecer rastreamento de usuário,
departamento e impressora com relatórios gráficos

Sim

Sim

Rastreamento para todos os serviços (cópia, fax, digitalização, etc.)

Sim

Não

Acompanhamento de trabalho e relatórios com códigos de projeto (ID da conta)

Sim

Sim

Permite o acesso controlado para imprimir usando locais de impressora de rede corporativa
em uma implantação

Sim

Sim

Definir políticas de impressão padrão

Sim

Sim

Definir o acesso do usuário da MFP aos serviços

Sim

Não

Conexão para LDAP/AD (Cloud Azure AD), Okta

Sim

Sim

Modo de delegação

Sim

Não

Capaz de conter dados dentro da rede interna da empresa

Sim

Sim

Hora do dia/dia da semana

Sim

Sim

Colorido/cor única, simplex/duplex

Sim

Sim

Acesso específico da impressora

Sim

Sim

Impressão de segurança de conteúdo

Sim

Sim

Digitalização/cópia de segurança de conteúdo

Sim

Não

Cotas de impressão baseadas em tempo por usuários ou grupos

Sim

RELATÓRIO E CONTABILIDADE

ADMINISTRAÇÃO/CONFIGURAÇÃO

®

REGRAS DE IMPRESSÃO ESSENCIAIS (por usuário/grupo)

Sim

*Via Xerox Workplace Mobile App ou deslize e solte tudo usando um dispositivo em rede; **Compatível com as plataformas (ou produtos) Xerox AltaLink e Xerox VersaLink®
®

Para obter mais informações sobre o Xerox ® Workplace Suite ou o Xerox ® Workplace
Cloud baseado em nuvem, visite www.xerox.com/WorkplaceSolutions.
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