
Personal Scan
Nas empresas onde os documentos precisam de ser frequentemente digitalizados e enviados para 

vários destinos, por exemplo empresas de logística, uma solução simples para a entrega de docu-

mentos digitalizados pode valer o seu peso em ouro. Afinal, cada passo que pode evitar poupa 

tempo e aumenta a eficiência do seu fluxo de trabalho. Uma solução eficiente é naturalmente 

aquela que pode ser incorporada no seu próprio sistema multifuncional ineo. 

Entrega conveniente de documentos digitalizados*

Personal Scan é mesmo uma tal solução. Esta aplicação pequena, 
baseada em servidor possibilita a digitalização para qualquer des-
tino retirado do Windows Active Directory. Neste diretório os uti-
lizadores podem verificar quais as pastas são autorizados de uti-
lizar e podem aceder ao seu livro de endereços. As vantagens são 
óbvias: os documentos podem ser digitalizados e enviados para o 
destinatário(s) sem o risco de erros de introdução uma vez que 
cada endereços é selecionado diretamente do livro de endereços. 
Outros benefícios  do Personal Scan incluem muito valor para o 
seu dinheiro e facilidade de uso.

* em qualquer sistema de impressão ineo com OpenAPI
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 Benefícios para o utilizador: 

 Digitalização conveniente e entrega de docu-
mentos retirados do Windows Active Directory: 

> Redução da taxa de erros: nenhuma introdução 
manual de endereços necessário

> Poupança de tempo: cada utilizador tem acesso 
aos seus próprios diretórios

Rápido, simples e seguro 
Personal Scan é uma pequena aplicação que lhe permite enviar 

documentos digitalizados de forma rápida e fácil para qualquer 

destino dentro do Windows Active Directory – e isso a partir de 

qualquer sistema multifuncional com OpenAPI, uma interface 

de programação de aplicações específica da Develop. A partir do 

momento que se autenticou com sucesso no equipamento, pode 

aceder ao seu livro de endereços através do Windows Active 

Directory bem como a todos os diretórios para as quais tem aces-

so autorizado.  

 Benefícios para o administrador:

> Instalação e manutenção simples e rápida

> Poupanças de tempo pela administração central-
izada de utilizadores e direitos de utilizador: o 
administrador define quais os diretórios podem ser 
acedidos por que utilizadores, autoriza o acesso aos 
diretórios correspondentes, e pode facilmente e efi-
cientemente atualizar os livros de endereço através 
do Active Directory 

> Controlo sobre o volume de armazenamento pela 
definição das configurações de digitalização: o 
administrador pode predefinir o tipo de ficheiro, a 
resolução de digitalização e até pode decidir se a 
digitalização é em cor ou p&b

Especificaçoes Técnicas 
Requisitos do sistema
Personal Scan funciona como dispositivo Microsoft.NET 2.0. 
Requer: 
Microsoft Windows XP ou superior, com .NET Framework 2.0 insta-
lado 
Sistema operativo em servidor como Windows Server 2003 (32bit) 
ou Windows Server 2008 (32bit) é recomendado 

RAM de 512 MB é recomendado no servidor onde corre o Personal 
Scan

Um ou mais equipamentos Develop que suportam o Develop 
OpenAPI versão 2.1 ou superior 

Servidor Active Directory disponível na rede 
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Com Personal Scan é possível aceder direta-
mente aos destinos no MFP retirados do 
Windows Active Directory.

Toda a informação técnica coresponde ao conhecimento 
disponível na altura de impressão. A Konica Minolta reser-
va-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 responsabil-
idade ou garantia para estes produtos.
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