
Personal Share
Para as empresas que trabalham em sítios diferentes ou em projetos específicos, o Microsoft 

SharePoint, há muito tempo, tem provado de ser uma ferramenta efetiva: quando se trata de troca de 

informação e de processamento de documentos, já não é necessário de dar voltas e voltas, uma vez 

que os utilizadores envolvidos têm um ponto de acesso direto – agora também a partir do sistema 

multifuncional.

A ligação direta entre o MFP 
e Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint é conveniente, simples e atual! 
Apenas o processo de arquivo dos documentos digital-
izados para as bibliotecas SharePoint permaneceu uma 
pista de obstáculos. Até agora, parecia que a única forma 
de chegar lá era através do PC, com vários cliques de rato 
de acompanhamento. Mas já não! Porque o Personal 
Share da Develop permite ao utilizador enviar os docu-
mentos diretamente a partir do MFP para qualquer des-
tino no SharePoint, livrando-se de uma administração 
supérflua num ápice. 

As aplicações pequenas da Develop:  
simples (&) efetivas 



 Benefícios resumidos

> Uso eficiente do MS SharePoint  
Poupe-lhe o esforço de enviar os documentos para o 
seu PC e digitalize-os diretamente para o seu proje-
to no SharePoint. Isso reduz muitos passos manuais 
e assim leva muito menos tempo.

> Independência da infra-estrutura de TI  
Personal Share utiliza de forma eficiente os recursos 
de TI. Pode ser instalado no mesmo servidor onde 
está instalado o MS SharePoint. Não há necessidade 
de mais investimentos e os custos de administração  
são reduzidos.

> Uma vantagem para o ambiente  
A previsualização de documentos incorporada no 
painel do MFP permite-lhe visualizar a primeira 
página do documento antes da sua impressão. Isso 
proporciona-lhe um resumo rápido e também aju-
da-lhe a evitar impressões em duplicado ou erradas.

Especificações técnicas  
Requisitos do sistema:
Windows Server 2003 ou 2008 com Microsoft Office, SharePoint  
Services 2007 ou 2010, Microsoft .NET Framework 3.5. 
Espaço suficiente no disco para o ambiente SharePoint. 
Um ou mais MFPs A3 da Develop com OpenAPI 2.1 ou superior da Develop. 
Podem ser encontrados problemas com o desempenho quando a quanti-
dade de bibliotecas ou utilizadores do SharePoint ultrapassa certos limites. 
No hardware típico de servidor, esses limites podem aparecer com aproxi-
madamente 1,500 utilizadores ou 500 bibliotecas de utilizadores. Os limites 
podem aparecer mais cedo se tanto o número de utilizadores como o 
número de bibliotecas são elevados ou quando o servidor está sobrecarre-
gado.

Altamente recomendado:
Para visualizar de forma correta os vários ficheiros na previsualização, o 
Ghostscript deve ser instalado. OpenOffice.org 3.2.1 deve ser instalado para 
que os ficheiros possam ser impressos e visualizados de forma correta na 
previsualização.

Microsoft Windows e o logotipo de Windows são marcas ou marcas comer-
ciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em out-
ros países.
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Focar no essencial: o seu projeto
Personal Share estabelece uma ligação direta entre o 
MS SharePoint e o sistema multifuncional da 
Develop. Após autenticação no sistema, os docu-
mentos podem ser digitalizados diretamente para 
uma pasta de projeto relevante no SharePoint. Da 
mesma forma, todas as definições podem ser config-
uradas no painel do MFP: seja ele a nomeação do 
documento, a seleção do destino de digitalização ou 
outras definições pormenorizadas. O caminho inver-
so também é possível com Personal Share. Desta 
forma os documentos podem ser acedidos e impres-
sos a partir do ambiente SharePoint no próprio MFP. 
Os utilizadores autenticados têm acesso imediato às 
suas pastas de projeto, e a função de previsualização 
incorporada ajuda a selecionar o documento certo. A 
seguir, todas as definições de impressão podem ser 
configuradas de forma conveniente no sistema e o 
trabalho de impressão iniciado.

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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