
Xerox® ConnectKey Apps 
aktiveret med Xerox® App Studio
Anvend multifunktionsmaskinerne optimalt, og bliv endnu  
mere effektiv.

Xerox® ConnectKey® Software Apps 
og Xerox® App Studio
Brochure
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Xerox® ConnectKey Apps åbner 
vejen for nye muligheder.
• Nem kommunikation. Brug oplysende 

apps på multifunktionsmaskinens 
betjeningspanel, der fx informerer om 
kampagner og giver andre oplysninger. 
Med både tekst og billeder, samt logoer  
og QR-koder.

• Gør ensformige opgaver nemmere og 
mindre besværlige. Opret hurtige og 
nemme arbejdsgange eller genveje ved at 
tilføje dem til betjeningspanelets øverste 
niveau, så adgang er mere praktisk og 
hurtigere.

• Udnyt din investering. Forøg Xerox® 
ConnectKey® multifunktionsmaskinens 
ydeevner uden behov for servere, software 
eller yderligere brugeroplæring.

Med Xerox® ConnectKey® Apps vil det daglige 
arbejde med multifunktionsmaskinen blive 
nemmere.

Tilføj en ny forretningsvinkel med ConnectKey. Multifunktionsmaskiner var tidligere 
statiske, hvilket betød, at brugere tit kunne se funktioner, som de aldrig havde behov 
for eller at selv de mest enkle opgaver forekom tidskrævende.

ConnectKey Apps giver en brugertilpasset og personlig oplevelse ved at tilpasse 
multifunktionsmaskinen til jeres forretningsgang. Disse apps forbedrer også 
brugerproduktiviteten og sparer tid ved at forenkle de daglige opgaver.

Trinene for en typisk klientarbejdsgang

          

    

Trin 1 
Scan papir til e-mail.

Trin 2 
Download fra en 
e-mail-konto.

Trin 3 
Omdan og gem et 
dokument.

Step 4 
Upload til et fælles 
opbevaringsområde.

Tilgængelig for  
andre brugere.

Tilpasset arbejdsgang med Xerox® ConnectKey® Apps

     

De vigtigste fordele ved at gøre 
arbejdsgangen nemmere med 
ConnectKey Apps

• Færre trin for at udføre opgaverne, og 
dermed mindre risiko for fejltagelser.

• Der kræves mindre oplæring i at udføre 
virksomhedens opgaver.

• Øjeblikkelig sikker adgang til billeder  
og data.

Trin 1 
Scan papir til den 
endelige destination.

Tilgængelig for 
andre brugere.

Vis alle funktioner eller gem dem afhængigt af brugertilladelser eller adgangsrettigheder.

Oprettelse af tilpasset 
arbejdsgang
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Nye måder til at kommunikere 
med brugere.
Hvor mange brugere besøger en 
multifunktionsprinter på en enkelt dag?

Hvorfor så ikke anvende 
multifunktionsmaskinen som en del af 
din kommunikationsstrategi ved at sende 
meddelelser til disse brugere om, hvad der 
for tiden foregår i din virksomhed? Det 
kan fx være om de seneste sikkerhedsråd, 
nuværende kampagner eller bare almindelige 
tilbud eller meddelelser om din virksomhed, 
så alle altid ved hvad der foregår.

Hvorfor ikke udnytte chancen for at 
støtte andres virksomheder? Hvad med fx 
nabocafeen?

Gør arbejdsgange med mange 
trin mere enkle.
Der kan oprettes personlige apps, der 
fjerner det repetitive ved hverdagsarbejdet 
og gør det nemmere. Hvad enten det er 
at scanne fakturaer, firmakontorapporter, 
kundeoplysninger eller bare det at 
sende en e-mail, giver ConnectKey Apps 
mulighed for at indstille arbejdsgangen 
til betjeningspanelets højeste niveau, så 
arbejdet forløber hurtigt og nemt.

Selv det at sende en almindelig e-mail kan 
gøres nemmere, hvis man fx regelmæssigt 
sender dokumenter via e-mail til en gruppe 
brugere med samme adresse? Hvorfor 
navigere gennem utallige skærmbilleder, hvis 
man bare kan indstille arbejdsgangen, hvor 
alle kan få adgang til den med bare et klik på 
skærmen?

Og det er ikke det hele.
Gør brugeroplevelsen endnu bedre ved at 
integrere anden teknologi i de oprettede 
apps, fx QR-koder, der leder brugere til 
aktive web-sider eller anden tilgængelig 
dokumentation.

Xerox® App Studio er vores nye åbne 
platform, hvorfra der kan særoprettes 
mange forskellige apps. Det inkluderer også 
tilknyttede arbejdsprocesser som scan til 
eller Udskriv fra Office 365- og Dropbox™-
kontoer. Du kan endda udskrive fra din 
egen hjemmeside, så dine brugere kan få 
øjeblikkelig adgang til aktuelt, og endnu mere 
vigtigt, opdateret materiale.
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Download Xerox® ConnectKey® Demonstration Apps fra: www.office.xerox.com/connectkey/apps.

©2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, Xerox and Design® og ConnectKey® er varemærker tilhørende Xerox 
Corporation i USA og/eller andre lander. 9/14  BR8172  SFTBR-50BB

Xerox® App Studio

Sådan kan Apps hjælpe til med at forbedre forretningsmetoderne. Hvorfor 
begrænse individualiseringen til pc'er og mobile enheder? Tilføj disse fordele til 
multifunktionsmaskinerne og gør bedre brug af investeringen for medarbejdere og 
andre brugere.

Tilbyder kunder en mere individuel 
tjenesteydelse. Det handler helt om Apps.

Funktioner heriblandt apps kan, kombineret 
med godkendelsesmetoder, enten gemmes for 
eller vises til de personer, der skal bruge dem. 
Dette giver personer eller arbejdsgruppper en 
mere individuel brugeroplevelse, hvilket hjælper 
til at forøge produktiviteten og reducere 
brugerfejl.

Standard skærmbillede  
(Fælles generelle oplysninger)

Bruger fra Gruppe 
1 Logger på

Gruppe 1 aktiverede 
funktioner

Bruger fra Gruppe 
2 Logger på

Gruppe 2 aktiverede 
funktioner

Standard skærmbillede Tilpassede arbejdsgange Større merværdi

Sundhedspleje

Hoteller, 
events, etc.

Jura

Direkte og nem adgang Enkel navigation Tilføj et personligt præg

Nye 
cloud-arbejds-
processer
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