Resumo da solução

Digitalização segura e econômica
A HP e a solução Fenestrae Udocx
Digitalize e armazene documentos para Microsoft® Office 365 com um único
clique usando impressoras multifuncionais HP e a nuvem

Eficiente digitalização de único clique
para Microsoft Office 365 OneDrive,
SharePoint® e e-mail. Converta
documentos de papel em arquivos
digitais para colaboração e integração
aprimoradas para fluxos de trabalho.
Parte do portal HP JetAdvantage On
Demand.

O Udocx para Office 365 inclui:
• Digitalização para e-mail
• Digitalização para rascunho
• Digitalização para pasta do SharePoint
• Digitalização para navegador do SharePoint
• Digitalização para OneDrive for Business

O problema com o papel
O papel tem seus problemas. Informações em
papel não podem ser prontamente
compartilhadas, armazenadas com facilidade
ou encontradas com rapidez. Não integrar
papel significa perda de informações e atraso
na produtividade. Até o momento, solucionar
os problemas com o papel significava um
grande investimento em hardware e software,
e outro sistema de TI para manter isso tudo.

Solucione os problemas com
o papel
O Udocx é uma solução de Software como
serviço (SaaS) de captura e processamento
baseada na nuvem que permite que os
usuários digitalizem e armazenem
documentos em papel com segurança com um
único clique diretamente para Microsoft Office
365, OneDrive, SharePoint e e-mail.
Converta documentos de papel em arquivos
digitais para integrá-los a qualquer processo
de negócios. Implementar o Udocx é fácil.
Simplesmente ative o Udocx em qualquer
multifuncional HP ou Dispositivo de envio
digital habilitado para a nuvem com o
firmware FutureSmart e você está pronto para
começar. O Udocx não requer um investimento
inicial em hardware ou software, e não há
custos de manutenção.

Serviço de captura de
documentos
O Udocx permite colaboração de documentos
a qualquer momento, em qualquer lugar. Com
base no perfil do usuário, o Udocx digitaliza
diretamente para a pasta apropriada ou local
do SharePoint, reduzindo o alto custo de
informações perdidas ou arquivadas
incorretamente. Com o aplicativo Smart
Scanning, documentos são automaticamente
integrados a fluxos de trabalho de
documentos de negócios.
O Udocx SaaS reduz significativamente a
complexidade da TI e elimina riscos de
paralisações. Como o Udocx é baseado na
nuvem, ele não requer um grande
investimento em hardware ou software, e
apresenta escalabilidade imediata para 10 a
10.000 documentos por dia, a partir de um
único local ou de vários locais. Em comparação
com soluções que não são SaaS, o Udocx
ajuda você a economizar significativamente
com custos de manutenção de TI.
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Benefícios da solução
Com a HP e o Udocx, você pode:
• Aumentar a produtividade e melhorar a
eficiência corporativa ao digitalizar
uniformemente todos os seus documentos
• Armazenar, encontrar e compartilhar
informações em toda a empresa com
facilidade e rapidez
• Iniciar automaticamente os fluxos de
trabalho de negócios de documentos
capturados
• Reduzir os riscos de paralisação
• Ativar facilmente — implantar em minutos
sem adicionar complexidade à TI
• Ajudar a reduzir custos — sem investimento
adicional em hardware e sem software para
manter

Serviço e suporte
O Udocx é a principal solução da Fenestrae.
Como um parceiro de negócios de confiança
global, a Fenestrae está focada em solucionar
os desafios de documentos de negócios dos
clientes por meio de inovações práticas que
oferecem valiosos resultados de negócios. A
HP é a maior empresa de serviços de
tecnologia do mundo — com mais de 100.000
funcionários em serviço e operações em mais
de 70 países. Essa poderosa combinação de
recursos e talentos nos oferece a escala e o
escopo necessários para gerenciar as
necessidades de tecnologia de negócios mais
críticas de nossos clientes.

Nenhum dado é armazenado no Udocx. Os
dados confidenciais são protegidos por
criptografia de nível empresarial em trânsito e
processados na nuvem. As opções de
autenticação flexíveis ajudam a proteger
contra acesso não autorizado a informações.

Trabalhando junto com a HP

Simplifique a impressão
comercial

Ao trabalharem lado a lado, a HP e a Fenestrae
possuem os recursos, a experiência e o
conhecimento necessários para fornecer
soluções de digitalização e armazenamento
para atender a seus requisitos de negócios.
Por mais de 50 anos, a HP tem projetado
soluções que permitem que os clientes
ativamente prevejam mudanças e ajam com
base nelas.

Compre, implante e gerencie facilmente
soluções de imagem e impressão comercial. O
HP JetAdvantage On Demand é um portal
SaaS (Software como serviço) que permite que
você gerencie aplicativos e acesso do usuário a
esses aplicativos. Escolha dentre uma coleção
de aplicativos especificamente selecionados
para ajudar a otimizar os processos de
negócios.

Cada aplicativo oferecido no mercado possui
certificação de segurança da HP, dando aos
clientes a tranquilidade de que os aplicativos
que implantam foram desenvolvidos para
estar em conformidade com as melhores
práticas de privacidade de dados.

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

As melhores práticas de privacidade de dados
incluem:
• Análise e redução de ameaças de segurança
• Conformidade com padrões de privacidade
de dados
• Análise estática de código
• Controles de solução apropriados

Compartilhe com colegas

Saiba mais em
hp.com/go/jetadvantageondemand
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