
ineoprint 
Impressão conveniente

a partir do seu dispositivo móvel



Toda a 
conveniência 

e flexibilidade   
de impressão móvel

  Uma app de impressão cheia de caraterísti-
cas

  A ineoprint tem uma série de caraterísti-
cas principais que a tornam a app de im-
pressão móvel ideal para qualquer 
ambiente corporativo moderno:

>  Impressão  
Uma vez instalada num dispositivo móvel iOS ou An-
droid, a app ineoPRINT permite a impressão de docu-
mentos numa grande variedade de equipamentos 
multifuncionais ineo por WiFi, caso a app esteja na 
mesma rede que os equipamentos ineo. A configu-
ração é extremamente simples (veja a página 
seguinte para mais pormenores) e não tem custos en-
volvidos.

>  Digitalização 
Os documentos podem ser digitalizados a partir de 
um grande variedade de sistemas ineo para a app in-
eoprint instalada num dispositivo móvel iOS ou An-
droid – mais uma vez por WiFi. A app também 
fornece uma função de previsualização do docu-
mento digitalizado.

>  Conexão cloud 
A ineoprint coneta aos principais fornecedores de 
armazenamento em cloud, e.g. iCloud, Google Drive, 
Evernote, Office 365 e Dropbox.

  ineoprint, a app da Develop gratuita, mas 
cheia de caraterísticas suporta, de forma 
ideal, um estilo de trabalho móvel. 

  Com a vida de trabalho a tornar-se cada vez mais 
móvel e reuniões a realizar-se regularmente longe 
dos postos de trabalho das pessoas, existe uma ne-
cessidade cada vez maior para mais flexibilidade na 
impressão e digitalização de documentos. ineoprint 
proporciona aos seus funcionários e trabalhadores 
móvel um maior grau de liberdade na impressão, 
digitalização e gestão de documentos. Utilize a ineo-
print no seu ambiente empresarial e irá disfrutar de 
toda a conveniência e flexibilidade de impressão a 
partir de um dispositivo iOS ou qualquer dispositivo 
Android.  

Hoje em dia, os smartphones e tablets são parte integrante da vida de negó-
cios. A desvantagem é que a impressão a partir de tais dispositivos móveis é 
muitas vezes difícil ou até impossível devido a problemas de compatibilidade. 
Isto significa que os funcionários têm de voltar aos seus postos de trabalho 
para imprimir um documento, o que é tanto inconveniente como demorada. 
Existe uma necessidade clara para uma solução de impressão móvel flexível e 
conveniente – e é isso mesmo que a ineoprint fornece.



  Nada podia ser mais simples
  A ineoprint é muito fácil de usar e simples de 

conetar a um equipamento ineo – manualmente 
pela introdução do endereço IP ou nome DNS do 
equipamento, automaticamente pela seleção do 
equipamento certo a partir de uma lista de todos 
os equipamentos na rede, ou de forma muito con-
veniente pela função de digitalização do código 
QR para a descoberta instantânea do equipa-
mento ineo mais adequado.

 Como beneficia
•  Estilo de trabalho mais flexível e individual
•  Maior liberdade na gestão de documentos co-

muns
•  Mais converniência pela impressão para e digital-

ização a partir de plataformas de armazenamento 
em cloud

•  Aumento de produtividade ao libertar os fun-
cionários da impressão ligada ao local de trabalho

•  Documentos print-on-demand – a qualquer mo-
mento e em qualquer lugar num edifício de es-
critórios

Smartphone/Tablet

Descarregar

Carregar

Serviços Cloud*

* para iOS: Google Drive, Evernote iCloud, Dropbox, Office 365     * para Android: Google Drive, Dropbox, Sharepoint, Evernote

Imprimirdispositivo ineo

Procurar dispositivo ineo por WiFi

Digitalizar

WiFi

Digtilizar um documento
para um smartphone/tablet
• Convertido em PDF, JPG etc.

Imprimir um documento
a partir de um smartphone/tablet
• Suporta PDF, JPG etc.
• Várias configurações de acaba-
mento. 

Carregar documentos para a Cloud
a partir de um smartphone/tablet
Descarregar documentos da Cloud
para um smartphone/tablet



ineoprint

Toda a informação técnica coresponde ao conhecimento 
disponível na altura de impressão. A Konica Minolta 
reserva-se o direito de efetuar alterações técnicas.

Develop e ineo são marcas registadas/nomes de produto 
da propriedade da Konica Minolta Business Solutions 
Europe GmbH.

Todos os outros nomes de marca e de produto são marcas 
registadas ou nomes de produto dos seus respetivos fabri-
cantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabili-
dade ou garantia para estes produtos.
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O seu Parceiro Develop:

Para mais informação por favor contate o seu concessionário.

Konica Minolta Business Solutions Portugal     
Rua prof. Henrique de Barros 4-10º B     2685-338 Prior Velho    Portugal     Tel +351 219 492 000     www.develop.pt

Requisitos de sistema

Sistema operativo  
iOS (5.0, 5.1, 6.0, 6.1, 7.0)
Android (2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2)

Ambiente de rede 
Para utilizar a ineoprint deve conetar o seu dispositivo 
iOS ou Android à mesma rede por Wi-Fi, que está ligado 
aos equipamentos suportados 

 
Equipamentos ineo da Develop suportados 
Para pormenores, por favor visite esta página web 

ou em: www.develop.de/ineoprint_en

Informação adicional 
para gerar os códigos QR, visite:
http://www.ineoprint.eu/cqr

Idiomas suportados 
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Japonês,  
Chinês (simplificado, tradicional), Coreano


