Xerox App Gallery

Conecte-se. Racionalize os processos de negócios e automatize as tarefas
repetitivas com aplicativos fáceis para sua impressora ou multifuncional (MFP)
habilitada com a Tecnologia Xerox ConnectKey .
®

®

Xerox App Gallery
O Xerox App Gallery é sua porta de entrada para uma coleção progressiva de aplicativos
facilmente transferíveis e instaláveis, projetados para transformar a maneira como você
manuseia documentos e dados. Simplifique aqueles processos demorados, repetitivos ou
complexos, ampliando os recursos da sua impressora de maneiras inesperadas. Com esses
aplicativos fáceis de usar, sua impressora ou multifuncional habilitada com a Tecnologia Xerox
ConnectKey torna-se um assistente do local de trabalho inteligente, bem conectado, de simples
utilização.
®

®

OTIMIZE SEU INVESTIMENTO

Sua impressora ou multifuncional não
precisa mais ficar no canto do seu escritório,
mas sim, em frente e no centro das
operações diárias de negócios. Processos
baseados em papel ainda existem para
muitos de nós. O uso do seu assistente de
trabalho orientado pela tecnologia de
aplicativos para simplificar, automatizar ou
mesmo eliminar alguns desses processos,
auxilia a reduzir custos, aumentar a
produtividade e otimizar seu investimento
na Tecnologia Xerox ConnectKey .
®

®

CONECTE-SE

Com o Xerox App Gallery, você tem visibilidade
imediata dos aplicativos que lhe permitem
digitalizar, imprimir, converter, comparar,
compartilhar e comunicar de maneiras que
você nunca pensou serem possíveis a partir do
seu dispositivo de impressão.
Assim que sua conta estiver configurada, você
será capaz de instalar** qualquer aplicativo
com o simples toque de alguns botões.

ACRESCENTE FUNÇÕES E RECURSOS
INTELIGENTES AOS NEGÓCIOS

Exatamente como em seu smartphone ou tablet,
os aplicativos adicionam instantaneamente novos
recursos às necessidades do seu negócio, tais
como a capacidade de transformar documentos
físicos em formatos editáveis, traduzi-los em
qualquer um dos mais de 50 idiomas ou mesmo
convertê-los em arquivos de áudio.

Os aplicativos podem ser sua central de
atendimento interativa, permitindo que você
solicite suprimentos, serviços e, até mesmo, seja
informado e atualizado quanto ao andamento
das solicitações. Os aplicativos podem ajudá-lo
a direcionar e processar, automaticamente e
sem esforço, os documentos críticos ao negócio,
tais como formulários, faturas e recibos de
despesas.

P R I N C I PA I S B E N E F Í C I O S DA R A C I O N A L I Z A Ç Ã O D O S
P R O C E S S O S D E N E G Ó C I O S C O M O U S O D O S A P L I C AT I V O S
CONNECTKEY
®

XEROX APP
G A L L E RY
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•

Menos etapas para o mesmo processo — aumenta a produtividade dos negócios em geral,reduz
erros potenciais e diminui custos

•

A necessidade de um treinamento mínimo ou até nenhum treinamento faz com que os
funcionários adotem e usem a tecnologia a partir do primeiro dia

•

Segurança aumentada das informações críticas ao negócio graças às conexões diretas, assim,
ocorrem muito menos erros

*É necessário que a impressora/MFP tenha acesso à Internet.   **A senha do administrador do dispositivo é exigida para a instalação dos aplicativos.

F Á C I L I N S TA L A Ç Ã O

O aplicativo Xerox App Gallery vem préinstalado em todos os dispositivos Xerox
criados com a Tecnologia Xerox ConnectKey ,
permitindo a simples navegação e instalação
de aplicativos diretamente da interface com o
usuário, sem a necessidade do pessoal de TI.
Basta selecionar o aplicativo que você deseja e,
depois, tocar para instalar — é tão simples
quanto instalar aplicativos no seu telefone.**
®

®

®

Impressoras e multifuncionais conectadas em nuvem tornam mais fácil
o compartilhamento de documentos e dados, e apresentam infinitas
possibilidades aos negócios para criar ou se beneficiar dos atalhos dos
processos.

Colaborar

Simplificar

Comunicar

Automatizar

I N S TA L A R P E L O P C

Se você possui mais de uma impressora
habilitada com a Tecnologia ConnectKey em
sua rede e deseja instalar aplicativos em vários
dispositivos ao mesmo tempo, o Xerox App
Gallery também pode ser acessado do seu
computador, permitindo que você adicione
todos os dispositivos para que possa instalar os
aplicativos de uma só vez. Acesse o Xerox App
Gallery em www.xerox.com/AppGallery.
®

SEGURANÇA NA ESSÊNCIA
DA T E C N O LO G I A X E ROX
CONNECTKEY
®

®

Se você optar por conectar seu assistente do
local de trabalho a soluções internas ou
baseadas na nuvem por meio de um aplicativo,
a Tecnologia Xerox ConnectKey usa os mais
altos níveis de segurança, garantindo que o seu
dispositivo e seus dados são mantidos
completamente salvos e seguros.
®

®

Proteger

Trabalhe de sua maneira
usando:
•
•
•
•

Papéis
Dispositivos móveis
Computador
Aplicativos

Racionalize os processos
com:
•

•

Conectores diretos
a soluções internas ou
baseadas em nuvem
Etapas simplificadas
e automatizadas

Descubra novas maneiras
de trabalhar:
•
•
•
•

Conversão de
documentos
Armazenamento de
documentos
Impressão sem servidor
Colaboração digital
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Comece a racionalizar seus processos de negócios com
os aplicativos disponíveis agora no Xerox App Gallery.
Aplicativos prontos para instalação gratuita ou demonstração
ARMAZENAMENTO EM NUVEM

PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Demonstração gratuita por 30 dias
Imprima e digitalize rápida e diretamente para
os repositórios de armazenamento em que seus
negócios baseiam-se.

Demonstração gratuita por 30 dias

Connect
2.0 para
Microsoft
Office 365

Conectar
com
Salesforce

®

Connect 2.0
para Google
Drive™

®

Connect
2.0 para
Microsoft
OneDrive

®

Simplifique aqueles processos diários de negócios
com os aplicativos que colocam seus documentos
onde eles mais precisam.

QuickBooks
Online

®

Gerenciador
de
formulários

Conectar
com Concur

®

CONVERTER DOCUMENTOS

EDUCAÇÃO

Demonstração gratuita por 30 dias

Demonstração gratuita por 30 dias

Precisa editar ou mesmo traduzir um documento em Elimine o esforço de armazenar, marcar ou verificar
papel? Automatize o processo com estas fantásticas os documentos enviados por seus alunos.
soluções.

Xerox Easy
Translator
Service
®

Xerox Audio
Documents
®

CapturePoint

®

Conectar com Observar
Blackboard
Avaliador de
teste
®

Xerox
Proofreader
®

TRABALHADORES MÓVEIS

E HÁ MAIS

Instalação gratuita
Os Aplicativos sempre prontos para instalação
permitem que você imprima de qualquer dispositivo
móvel sem complicação.

Estes aplicativos e muitos outros estão disponíveis no
seu Revendedor Xerox local. Entre em contato para
saber como os aplicativos podem trabalhar para você.

@printby
Xerox

QR Code
Pairing

Apps de
Suporte

Apps de
Segurança

Apps de
Anotação e
assinatura

Apps de
Colaboração

LO G I N Ú N I C O
Um número crescente de aplicativos suporta Login único quando pareados com
uma solução de autenticação* permitindo que você acesse com conveniência
e segurança os sistemas backend por trás do seu aplicativo, sem a necessidade
de fazer login separadamente. Basta apenas passar seu cartão de identificação
uma única vez ou tocar em seu telefone para destravar sua impressora
e automaticamente conectar-se à sua MFP e à solução de retaguarda.
*Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/WorkplaceSolutions).

Impressoras e multifuncionais Xerox com Tecnologia ConnectKey são mais do que máquinas.
São assistentes do local de trabalho inteligentes, que ajudam você a compartilhar documentos
e dados eficientemente. Gaste menos tempo no processo e mais tempo no progresso.
®

®

Visite www.xerox.com para obter mais informações ou acesse diretamente
o Xerox App Gallery em www.xerox.com/AppGallery.
©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e ConnectKey® são marcas da Xerox Corporation nos
Estados Unidos e/ou outros países. 10/19 X3335.76 BR25956 SFTFS-38PE

Há um aplicativo para você.
Se não houver, vamos criar um.
Procurando por alguma coisa um pouco
mais específica para suas necessidades?
Entre em contato com seu Revendedor
Xerox local para ver como nós podemos
trabalhar com um Parceiro Xerox para
personalizar, adaptar ou moldar aplicativos
existentes — ou criar novos — às suas
exatas especificações.

Pronto para comprar?
Uma vez satisfeito com o aplicativo de sua
escolha, nossa nova plataforma de
comércio eletrônico permite que você
compre diretamente do Xerox App Gallery.
Simplesmente faça login na sua conta do
App Gallery*, selecione o aplicativo de sua
escolha, use a opção de subscrição onde
disponível e compre. Dentro de segundos
seu aplicativo estará licenciado e pronto
para uso.
*Compras disponíveis apenas por meio de um navegador de
web em computador e requerem um cartão de crédito ou
débito válido.

