Adicione um

toque pessoal
ao seu equipamento de escritório

Uma escolha de muitas
possibilidades de personalização
Embora as rotinas de escritório e os processos de trabalho já estejam muito personalizados, o lado
operacional dos equipamentos multifuncionais para a impressão, cópia, digitalização e fax têm, até
agora, deixado pouco espaço para personalização. Para contrariar este deficiência óbvia, a Develop
oferece agora uma ampla gama de possibilidades de individualização e de personalização – para
satisfazer as necessidades de cada empresa e utilizador.

Trabalhar com a sua interface de utilizador personalizada

Cada ambiente de trabalho, processo de criação de documentos e fluxo de trabalho é tão individual como a própria empresa. Então porque ficar com o painel de operação standard
de um equipamento multifuncional de escritório? Precisa
mesmo de um painel que mostra todas as funcionalidades
que um tal sistema oferece? Afinal, algumas podem até não
corresponder às suas rotinas individuais de trabalho. Na Develop acreditamos que faz mais sentido personalizar o painel
para satisfazer os seus processos de trabalho específicos. E é
por isso que a nossa nova gama de equipamentos ineo lhe
permitem adatar a interface de utilizador às suas necessidades e padrões de trabalho individuais. Pode personalizar as
caraterísticas individuais do ecrã e ativar as funções específicas e os fluxos de trabalho através do painel. Podemos até
adatar o design do seu ecrã! Tire proveito destas interfaces de
utilizador padrão e económicas que simplificam a operação
e maximizam a experiência de utilizador. Também poderá
escolher modelos que podem ser adatados às suas exigências
específicas pela modificação simples de caraterísticas como
funções selecionáveis de digitalização e de cópia ou adicionar
o logo da sua empresa no painel.

Escolher a sua própria mensagem
do painel

Que tal mostrar um vídeo em flash no painel do seu
equipamento ineo quando está inativo? Isto é uma
forma perfeita de personalizar cada equipamento,
p.e. com uma mensagem corporativa ou informação
de suporte. Se o equipamento esteja localizado num
supermercado, centro comercial ou loja de cópias, o
painel poderia perfeitamente ser usado para publicidade orientada para para o cliente. O screensaver pode
ser carregado diretamente no disco rígido do sistema
para evitar qualquer trâfego de rede pesado. Mas se a
sua organização tiver vários equipamentos ou quiser
frequentemente mudar o screensaver, poderá armazenar os screensavers num servidor e transmití-los para
o equipamento.

Arrancar com o seu ecrã personalizado
Os nossos equipamentos ineo permitem-lhe carregar
uma imagem a ser exibida enquanto o equipamento
arranca. Aqui faz sentido carregar uma imagem que
não muda muitas vezes, p.e. o logo da sua empresa ou
uma mensagem corporativa.

Dê ao seu equipamento um aspeto
individual

Quer dar um toque de cor na sua rotina diária no
escritório? Podemos fornecer-lhe uma seleção de decorações profissionalmente desenhados para iluminar
os seus equipamentos ineo. A película adesiva da decoração ineo é de fácil aplicação e pode ser removida
com facilidade sem deixar vestígios pegajosas. Poderá
encomendar estas decorações ineo diretamente
através do seu concessionário local da Develop.

Em alternativa, poderá até desenhar as sua própria
decoração e a seguir encomendá-la connosco. Basta
falar com o seu concessionário da Develop e ele irá
ajudá-lo em colocar as suas ideias criativas na prática.
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Todos os dados relativos à capacidade de papel do alimentador de documentos, dos
acessórios de acabamento e as cassetes de papel referem-se a papel de 80 g/m2 a menos que
expressamente indicado em contrário. Todos os dados relativos à velocidade de impressão,
digitalização ou fax referem-se a papel A4 de 80 g/m2 a menos que expressamente indicado
em contrário.
Todos os dados relativos às gramagens de papel aplica a suportes que são recomendados
pela Konica Minolta. Todos os dados técnicos correspondem à informação disponível no momento da impressão. A Konica Minolta reserva-se o direito de efetuar alterações técnicas.
Develop e ineo são marcas registradas / títulos de produtos de propriedade da
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais registradas ou títulos
de produtos dos seus respectivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade ou garantia para esses produtos.
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