APLICATIVOS E WIDGETS

LEVANDO A VERDADEIRA INOVAÇÃO PARA O SEU ESCRITÓRIO

Introdução

Printing App Center

No passado, os multifuncionais não ofereciam recursos além
das suas funções básicas disponíveis. Os aplicativos da Smart UX
expandem os horizontes. Eles potencializam os equipamentos
Samsung Smart UX com a capacidade de customizar fluxos
de trabalhos para atender as mais específicas necessidades.
Conforme a expansão e a variedade desses aplicativos,
as empresas dispõem de mais ferramentas para personalizar
seus fluxos de trabalho, permitindo que seus processos sejam
mais inteligentes, rápidos e eficientes. Escritórios com tarefas
repetitivas podem usar os aplicativos do Smart UX para
automatizar fluxos de trabalho, poupar tempo e melhorar
significativamente a produtividade. Profissionais criativos agora
podem passar mais tempo sendo criativos. Prestadores de
serviços podem reduzir os custos de manutenção e fornecer
serviços de maior qualidade. Com os novos e mais poderosos
aplicativos disponíveis, o céu é o limite para você e para os
equipamentos Samsung Smart UX.

O Printing App Center é um portal com uma variedade de
aplicativos para sua Samsung Smart UX. O portal fornece
informações detalhadas de todos os aplicativos e widgets
disponíveis, com imagens e vídeos intuitivos. Os usuários podem
acessar o Printing App Center a partir do painel Smart UX do
Multifuncional ou através de um PC, Smartphone ou Tablet.
Para saber mais sobre o Printing App Center e conhecer cada
aplicativo, visite smartux.samsung.com.
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TABELA DE CONTEÚDO

GERENCIAMENTO
DE DOCUMENTOS

GERENCIAMENTO
DE PARQUE DE
IMPRESSÃO

Dynamic Workflow

Remote Call

-P
 ersonalize várias tarefas em um único fluxo
de trabalho para poupar tempo.

- Permite que o prestador de serviços ou
o help desk do cliente acesse remotamente
o equipamento para diagnóstico em tempo real.

Smart Scan
- F ornece soluções de digitalização profissional
e correção de imagem automática.

Hancom Office 2014
-V
 isualize, edite e imprima seus documentos
do MS Office a partir do próprio Multifuncional.

Remote Fax
-P
 ermita que vários dispositivos enviem
faxes sem instalar linhas de fax.

UTILIDADE

WIDGETS ÚTEIS

Smart Update

Copy Customizer

-A
 tualize automaticamente o firmware de todos
os dispositivos de forma segura.

- Crie opções de cópia personalizadas para as
configurações mais usadas com frequência.

Easy Launcher

Scan Customizer

-P
 ersonalize o Smart UX com widgets
que poupam tempo.

- Crie opções de digitalização personalizadas para
as configurações usadas com mais frequência.

Language Selector

Toner Status

- S uporta 24 idiomas e permite que os usuários
salvem quatro idiomas para rápido acesso.

- Apresenta aos usuários o status atual
do toner da impressora.

Copy Builder

Screen Memo

- Personalize fluxos de trabalho individuais com
várias opções de cópia para documentos
de tamanhos diferentes.

- Permite que os usuários deixem notas
de forma fácil na tela do Smart UX.

* Certifique-se de que possui a versão mais recente. Atualizado em 16 de dez.
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GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS

Dynamic Workflow
Descrição: O Dynamic Workflow ajuda a trabalhar com mais eficiência permitindo que
você personalize e integre vários aplicativos ou funções em um único fluxo
de trabalho para poupar tempo.

Não possui
custo
URL de vídeo
didático:

Link

Usuários: Departamentos jurídicos e governamentais, clínicas médicas, pequenas,
médias e grandes empresas
Recursos:
• Crie seu próprio fluxo de trabalho combinando recursos de aplicativos
• Arraste e solte para criar uma interface de aplicativo/widget fácil de usar
• Suporta funções OCR

Selecionar
entrada

Selecionar
processo

Adicionar
aplicativo ou
saída

Salvar

Smart Scan
Pago
URL de vídeo
didático:

Link

Descrição: OSmart Scan fornece funções de correção de imagem automática
nos documentos, similares a soluções de digitalização profissional.
Smart Scan é um plug-in para o Dynamic Workflow.
Usuários: Departamentos jurídicos e financeiros, clínicas de saúde, pequenas,
médias e grandes empresas
Recursos:
• Ajusta documentos inclinados
• Gira documentos automaticamente
• Remove cores indesejadas
• Remove páginas em branco
• Remove manchas de arquivos digitalizados

Digitalizar

Documentos Rotação
inclinados automática

Remoção
de cores
indesejadas
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GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS

Hancom Office 2014
Descrição: O Hancom Office permite visualizar,editar e imprimir documentos do
Microsoft Office diretamente do Multifuncional sem utilização de PC.

Não possui
custo
URL de vídeo
didático:

Link

Usuários: Departamentos educacionais, jurídicos e governamentais/Home office,
pequenas, médias e grandes empresas
Recursos:
• Edite vários tipos de documentos na impressora
• Visualize documentos PDF
• Suporta vários formatos de documentos, incluindo Microsoft Office
• Gerenciador de arquivos para encontrar e gerenciar documentos facilmente

Iniciar
aplicativo

Editar e salvar
diretamente

Remote Fax
Pago
URL de vídeo
didático:

Link

Descrição: O Remote Fax é um aplicativo econômico que permite enviar faxes a partir
de vários dispositivos sem a necessidade de instalar várias linha de fax.
Economize em despesas com manutenção de fax e diga adeus para instalações
complicadas de kits de fax adicionais.
Usuários: Departamentos governamentais, clínicas médicas, Home office, pequenas,
médias e grandes empresas
Recursos:
• Teclado para contato e entrada direta
• Fornece uma interface de usuário com opção de digitalização fácil de usar
• Suporta dispositivos e servidores de fax com PC-FAX
• Suporta relatórios de fax

Dispositivos e servidores
de fax com PC-FAX

Iniciar
aplicativo

Fax
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GERENCIAMENTO DE PARQUE DE IMPRESSÃO

Remote Call
Pago
URL de vídeo
didático:

Link

Descrição: O Remote Call ajuda a economizar tempo e despesas indiretas com
atendimentos técnicos. Os prestadoras de serviços podem controlar
remotamente o multifuncional em tempo real através da web. Dessa maneira
é possível realizar diagnósticos e solucionar problemas a distância a qualquer
momento, aumentando significativamente a disponibilidade do equipamento.
Usuários: Parceiros, Home office, pequenas, médias e grandes empresas
Recursos:
• Controle remotamente os dispositivos do cliente em tempo real
• Interação visual na tela do multifuncional para um melhor entendimento do cliente
• Recurso de bate-papo integrado para comunicação entre cliente e o prestador
de serviço
• Senha de segurança para uma conexão remota mais segura

Controle remoto
Conectando

Solução de problemas

05

UTILIDADE

Smart Update
Descrição: OSmart Update atualiza automaticamente o firmware de todos os dispositivos
sem a necessidade de intervenção técnica.

Não possui
custo
URL de vídeo
didático:

Usuários: Educação, locais públicos e pequenas empresas
Recursos:
• Detecta a necessidade de atualização, efetua o download e atualiza o firmware
automaticamente

Link

Iniciar
aplicativo

Atualização
de firmware

Easy Launcher
Descrição: O Easy Launcher permite personalizar a tela da Smart UX com os recursos
usados com mais frequência. Permite também que você defina o logotipo
da sua empresa como tela de fundo.

Não possui
custo

Usuários: Parceiros
Recursos:
• Suporta widget de cópia para o Easy Launcher
• Suporta widget de digitalização/fax para o Easy Launcher
• Suporta o Secure Login Manager e o PaperCut

Logotipo da
empresa

Botões de toque
simples
Personalizar tela
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UTILIDADE

Language Selector
Não possui
custo

Descrição: O Language Selector permite mudar facilmente o idioma do menu da Smart UX.
Suporta um total de 24 idiomas, dos quais quatro podem ser selecionados
para rápido acesso.
Usuários: Todos os usuários
Recursos:
• Suporta 24 idiomas
• Fornece até quatro opções para rápido acesso

Iniciar widget

Alterar idioma

Copy Builder
Não possui
custo
URL de vídeo
didático:

Descrição: O Copy Builder permite criar e personalizar um fluxo de trabalho com várias
opções de cópia para documentos de diferentes tamanhos de uma só vez.
Reduza trabalhos de cópia desnecessários e aumente a produtividade.
Usuários: Departamentos educacionais, Home office, pequenas, médias e grandes
empresas
Recursos:
• Interface de usuário baseada em um assistente e fácil de usar
• É possível selecionar a fonte de papel, digitalização duplex e opções de tamanho original
• Modo de cor e nível de intensidade ajustáveis

Link

Bandeja 1

Copiar

Configuração da bandeja

Bandeja 2

Saída
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WIDGETS ÚTEIS

Copy Customizer
Não possui
custo
URL de vídeo
didático:

Descrição: O Copy Customizer permite que cada usuário personalize as configurações de
cópia para as funções usadas com mais frequência. Economize tempo e evite
reconfigurar manualmente as funções de cópia no multifuncional.
Usuários: Todos os usuários
Recursos:
• Atalho personalizado
• Cada usuário pode salvar suas próprias configurações padrão

Link

Iniciar widget

Scan Customizer
Não possui
custo
URL de vídeo
didático:

Descrição: O
 Scan Customizer permite que cada usuário personalize as configurações de
digitalização para as funções usadas com mais frequência. Economize tempo
e evite reconfigurar manualmente as funções de digitalização no multifuncional.
Usuários: Todos os usuários
Recursos:
• Atalho personalizado
• Cada usuário pode salvar suas próprias configurações padrão

Link

Iniciar widget
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WIDGETS ÚTEIS

Toner Status
Descrição: Mostra o status atual do toner do multifuncional. Permite aos usuários
visualizar de forma simplificada o status atual do toner.

Não possui
custo

Usuários: Todos os usuários
Recursos:
• Atalho personalizado
• Cada usuário pode salvar suas próprias configurações padrão

Iniciar widget

Screen Memo
Não possui
custo

Descrição: O widget Screen Memo permite deixar anotações de forma fácil na tela da
Smart UX. Possui recurso de proteção por senha que evita alterção indevida
por usuário não autorizado.
Quem: Todos os usuários
Recursos:
• Fácil operação
• Oferece proteção por senha

Iniciar widget
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Oportunidades
Está procurando por um aplicativo que inove
o fluxo de trabalho do seu escritório? Venha
visitar o nosso novo Printing App Center, onde
você encontrará uma gama de aplicativos da
Smart UX que podem ajudar a tornar o seu
escritório mais eficiente. TTambém é possível
compartilhar e receber informações através da
comunidade Samsung e até mesmo desenvolver
seu próprio aplicativo.
* A comunidade Samsung é atualizada a todo momento com
o intuito de oferecer aos clientes os melhores aplicativos.
Entre em contato conosco em Printingapps@samsung.com
para colocar questões.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias
de produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que os acompanham. Nada aqui contido deve ser interpretado
como constituindo uma garantía adicional. A HP não é responsável por omissões ou erros técnicos e editoriais contidos neste documento.

* Certi ique-se de que possui a versão mais recente. Atualizado em 16 de dez.
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