
Levar os sistemas de escritório 
ineo para as nuvens

Apps de conetores 
ineo 

O escritório de hoje é um local móvel que muda rapidamente. Equipados com tablets e smartphones, 
os funcionários de escritório rapidamente estão a cultivar um estilo de trabalho móvel e flexível que 
não depende da hora e local. Os serviços cloud populares como Google Apps™, Evernote™ e Microsoft 
SharePoint™ fazem parte integrante deste cenário de trabalho móvel. Mas infelizmente, os sistemas 
multifuncionais de escritório e os serviços cloud não interagem muito facilmente. Por isso, quando 
funcionários de escritório necessitam de imprimir um documento do seu notebook Evernote ou digi-
talizar um documento para Google Drive, por exemplo, são confrontados com procedimentos cansa-
tivos e perdas de tempo. É aqui onde as apps de conetor ineo da Develop fornecem um alívio bem 
vindo.
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Os principais benefícios
> Google Apps
• Digitalização e armazenamento conveniente de    
 documentos numa conta de utilizador Google Drive

• Previsualização e impressão de documentos PDF ou Google   
 armazenados numa conta de utilizador Google Drive

• Impressão de mails e digitalização de documentos   
 para uma conta de utilizador Google Mail

> Evernote
• A digitalização de notas ou esboços em papel para    
 um notebook de utilizador Evernote

• Previsualização e impressão de notas localizadas    
 numa conta Evernote

> Microsoft SharePoint
• Acesso direto a sites, ambientes de trabalho e bibli otecas   
 de documentos SharePoint a partir de painel do multi-  
 funcional

• Previsualização e impressão de documentos arma-  
 zenados em qualquer localização SharePoint

• Digitalização e envio de documentos para um ambiente de   
      trabalho de utilizador ou qualquer outra localização em   
 SharePoint

 Especificações

 Sistemas A3 Develop A3 a suportar IWS 2.0 ou superior

 HDD (Disco rígido)

 Navegador web ativado (LK 101v3)

 Extensão de memória (UK 204)

  As vantagens decisivas
  Seja quais forem os três serviços um funcionário 

de escritório utiliza, as apps de conetetor ineo 
oferecem várias vantagens decisivas:

>  Acesso direto a cloud a partir do painel do equipamento  
As apps de conetor ineo superam os problemas de conetivi-
dade entre os serviços cloud e os sistemas multifuncionais 
de escritório. Assim os funcionários de escritório podem 
conetar-se de forma interativa às funções baseadas em 
cloud diretamente a partir do painel de operação de um 
multifuncional ineo.

>  Funcionalidade single sign-on 
As pessoas estão cansadas de procedimentos demora-
dos de login. Mas com estas apps de conetor ineo que 
suportam a funcionalidade single-sign-on, tudo que os 
funcionários precisam de fazer é passar o seu cartão de 
identificação para autenticar-se no sistema multifuncional 
e o serviço cloud. Desta forma, os funcionários de escritório 
podem concentrar-se no que é essencial em vez de perder 
tempo com procedimentos de login prolongados.

>  Poupanças de tempo significativas 
Todas as três apps de conetor ineo poupam muito tempo 
aos funcionários  de escritório em muitas tarefas de rotina 
pela integração total entre equipamentos multifuncionais 
ineo e o respetivo serviço cloud.

  Conetividade 
  As apps de conetor ineo ligam sistemas de es-

critório ineo aos serviços cloud mais populares 
  e suportam a mobilidade e a flexibilidade ex-

igida nos escritórios de hoje.

>  Três apps diferentes 
  Três apps diferentes – especificamente desenvolvidas para 

Google Apps, Evernote e Microsoft SharePoint – facilitam e 
simplificam a interação cloud-equipamento de modo que 
os multifuncionais ineo se integram sem problemas no re-
spetivo serviço cloud e poupam muito tempo e esforço aos 
funcionários no seu trabalho diário.


