UYGULAMALAR VE
PENCERE ÖĞELERİ

OFİSİNİZE EN DOĞRU YENİLİĞİ GETİRİR

Giriş

Baskı Uygulama Merkezi

Geçmişte, yazıcılar yalnızca yazıcıydı ve ilk alındığı zaman
sahip oldukları işlevler zamanla aynı şekilde kaldı.
Smart UX uygulaması sınırları kaldırıyor. Özel ihtiyaçları
karşılamak üzere aşamalı olarak geliştirme yeteneği ile
Samsung Smart MultiXpress serilerini güçlendirdiler.
Uygulama sayısı ve çeşitliliği genişledikçe, işletmeler
daha akıllı, saha hızlı ve daha etkili çalışmalarını sağlayan
iş akışlarını kişiselleştiren daha fazla araca sahip.
Tekrarlayan görevleri olan ofisler, zamandan tasarruf
etmek ve üretkenliği önemli derecede artırmak için iş
akışlarını otomatikleştiren Smart UX uygulamalarını
kullanabilir. Yaratıcı uzmanlar yaratıcılık üzerine daha
fazla zaman ayırabilirler. BT yöneticileri bakım masraflarını
azaltabilir ve daha yüksek kaliteli hizmet sağlayabilir.
Ayrıca daha yeni ve daha güçlü Smart UX uygulamaları
ile her zaman ufukta görünen gökyüzü sizin için ve Smart
MultiXpress serileri için gerçek limit olacaktır.

Baskı Uygulama Merkezi çeşitli Smart UX uygulamaları
için yuvadır. Portal, ücretsiz, düşük maliyetli, Samsung
tarafından geliştirilen uygulamalar ve üçüncü parti
uygulamaları ile pencere ögeleri dahil mevcut tüm
uygulamalar ve pencere ögeleri için ayrıntılı bilgi sağlar.
Kullanıcılar Baskı Uygulama Merkezi'ne, Samsung
Smart MultiXpress serisindeki sektörün ilk Android
tabanlı Smart UX panelinden veya akıllı telefon, tablet
ve bilgisayar üzerinden web tarayıcısı ile erişebilir. Baskı
Uygulama Merkez hakkında daha fazla bilgi edinmek
veya Smart UX uygulamalarını indirmek için lütfen
printingapps.samsung.com adresini ziyaret edin.

* Lütfen en yeni sürüme sahip olduğunuzdan emin olun. 16 Aralık'ta güncellendi
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İÇINDEKILER

BELGE YÖNETIMI

FILO YÖNETIMI

Dinamik İş Akışı

Uzaktan Arama

- İş akışını kaydederek bir çok görevi tek

- Gerçek zamanlı olarak cihazları uzaktan

seferde kişiselleştirir.

denetlemek ve tanılamak için Hizmet
mühendislerini etkinleştirir.

Akıllı Tarama
- Uzman çözümler ve otomatik görüntü
düzeltme sağlar.

Hancom Office 2014
- Belgeleri doğrudan cihazınızdan ön izleyin
düzenleyin.

Her Yerden Yazıcıya Gönderin
- Taranan belgeleri doğrudan cihazınızdan
kolay ve güvenilir şekilde gönderin veya alın.

Uzaktan Faks
- Faks hattı kurmadan birden çok cihaza faks
göndermek için etkinleştirin.

YARDIMCI
PROGRAMLAR

KULLANIŞLI
PENCERE ÖĞELERI

Akıllı Güncelleme

Kopyalama Kişiselleştiricisi

- Tüm cihazlar için üretici yazılımını otomatik

- En sık kullanılan ayarlar için özelleştirilmiş

olarak güvenli şekilde günceller.

kopyalama seçenekleri oluşturun.

Kolay Başlatıcı

Tarama Kişiselleştirici

- Smart UX'i zamandan tasarruf ettiren pencere

- En sık kullanılan tarama seçenekleri için

ögeleri ile kişiselleştirin .

Dil Seçici
- 24 dil destekler ve kullanıcıların hızlı erişim
için 4 dil kaydetmelerini sağlar .

Kopyalama Oluşturucu
- Farklı boyutlu belgeler için çeşitli kopyalama
seçenekleriyle tek bir iş akışını özelleştirin.

özelleştirilmiş kopyalama seçenekleri
oluşturun.

Toner Durumu
- Yazıcı tonerinin geçerli durumunu BT
yöneticilerine gösterir.

Ekran Notu
- Kullanıcıların Smart UX ekranına kolayca not
bırakmasına olanak tanır.
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BELGE YÖNETIMI

Dinamik İş Akışı
Ücretsiz
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Bağlantı

Tanım: D
 inamik İş Akışı, çoklu uygulamaları veya işlevleri zaman kazanmak için tek
bir iş akışına uyarlamanıza ve etkinleştirmenize izin vererek daha verimli
çalışmanıza yardımcı olur.
Kullanıcılar: Kamu, tıbbi muayene, hukuk büroları / KOBİ'ler, büyük işletmeler
Özellikler:
• Uygulama özelliklerini birleştirerek kendi iş akışınızı oluşturun
•K
 ullanımı kolay uygulama/pencere ögesi arayüzü oluşturmak için sürükleyin ve
bırakın
• OCR işlevini destekler

Girdiyi
Seçin

Süreci Seçin Uygulama veya Kaydedin
Çıktı Ekleyin

Akıllı Tarama
Ücretli
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Bağlantı

Tanım: Smart Scan, profesyonel tarama çözümlerine benzer otomatik belge
ve görüntü düzeltme işlevleri sağlar. Smart Scan Dinamik İş Akışı için
eklentidir.
Kullanıcılar: Yasal, finans, sağlık birimleri/KOBİ'ler
Özellikler:
• Eğik belgeleri düzenler
• Belgeleri otomatik olarak döndürür
• İstenmeyen renkleri kaldırır
• Boş sayfaları kaldırır
• Taranan dosyalardan gürültüyü kaldırır

Tarama

Eğik Belgeler Otomatik İstenmeyen
Döndürme Renkleri
Kaldırma
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BELGE YÖNETIMI

Hancom Office 2014
Tanım: Hancom Office, bilgisayarınıza gitmeden Microsoft Office belgelerini
doğrudan Smart UX panelinden ön izleme ve düzenleme imkanı verir.

Ücretsiz
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Bağlantı

Kullanıcılar: Eğitim, kamu, hukuk büroları /SOHO; KOBİ'ler, büyük işletmeler
Özellikler:
• Çeşitli belge türlerini yazıcıda düzenleyin
• PDF belgelerini ön izleyin
• Microsoft Office dahil olmak üzere çeşitli belgeleri destekler
• Belgeleri kolaylıkla bulmak ve yönetmek için dosya yönetimi

Başlatma
Uygulaması

Doğrudan
Düzenleyin ve
Kaydedin

Her Yerden Yazıcıya Gönderin
Ücretli
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Bağlantı

Tanım: Y
 azıcı için Her Yerden Gönder, belgeleri doğrudan yazıcınızdan başka bir
yazıcıyla, mobil cihazla ve bilgisayara paylaşmanın veya güvenli dosya paylaşımı
için OTP numarası kullanarak başka şekilde paylaşmanın kolay yoludur.
Kullanıcılar: Eğitim, konaklama, hukuk büroları /SOHO; KOBİ'ler,
Özellikler:
• Belgeleri tarayın ve diğer cihazlarla paylaşın
• Bilgisayardan, mobil cihazlardan ve yazıcılardan dosya gönderin ve alın
• OTP numarasıyla belgeleri güvenli şekilde alın ve yazdırın
OTP
Oluşturma

Belge
Tarama
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Dosya
Paylaşımı

Dosya Alma

Baskı
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BELGE YÖNETIMI

Uzaktan Faks
Ücretli
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Bağlantı

Tanım: Uzaktan Faks, çoklu faks hattı kurmaya gerek kalmadan çeşitli cihazlardan
faks göndermenize olanak tanıyan maliyet tasarrufu sağlayan bir
uygulamadır. Faks bakım masraflarından tasarruf edin ve karışık, ek faks
kiti kurulumlarına hoşçakal deyin.
Kullanıcılar: Kamu, tıbbi bürolar/SOHO, KOBİ'ler
Özellikler:
• İletişim ve doğrudan girdi için tuş takımı
• Kullanımı kolay tarama Kullanıcı Arayüzü sağlar
• PC-FAX cihazlarını ve faks sunucularını destekler
• Faks raporunu destekler

PC-FAX
Cihazları ve Faks
Sunucuları

Başlatma
Uygulaması
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FILO YÖNETIMI

Uzaktan Arama
Ücretli
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Bağlantı

Tanım: U
 zaktan Arama hizmet masraflarından ve zamandan tasarruf etmenize
yardımcı olur. Servis mühendisleri, arıza sürelerini önemli ölçüde azaltacak
şekilde müşteri MFP'sini gerçek zamanlı olarak teşhis ve sorun giderme için
kontrol ederek hızlı bir şekilde yanıt verebilir.
Kullanıcılar: Ortaklar/SOHO, KOBİ'ler, büyük işletmeler
Özellikler:
• Gerçek zamanlı olarak müşterinin mobil cihazlarını uzaktan denetleme
• Müşterinin net şekilde kavrayışı için alanları imleyebilirler
• Müşteri ve hizmet mühendisi için uygulama içi sohbet özelliği
• Güvenli uzak bağlantı için sağlanan 6-haneli OTP

Uzaktan Denetim
Bağlanma

Sorun Giderme
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YARDIMCI PROGRAMLAR

Akıllı Güncelleme
Ücretsiz
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Tanım: Akıllı Güncelleme BT yöneticilerini, tüm filonun manuel olarak kontrol
edilip, güncellenmesi ile zaman alan bir çalışmadan kurtararak, tüm
cihazlar için üretici yazılımını otomatik olarak günceller.
Kullanıcılar: Eğitim, kamusal alanlar, küçük işletme çevreleri
Özellikler:
Üretici yazılımını otomatik olarak arar, indirir ve günceller

•

Bağlantı

Başlatma
Uygulaması

Üretici Yazılımı
Güncelleme

Kolay Başlatıcı
Tanım: Kolay Başlatıcı en sık kullanılan özellikleriyle Smart UX ekranını
özelleştirmenizi sağlar. Ayrıca, şirket logonuzu ekran arka planı olarak
ayarlamanızı sağlar.

Ücretsiz

Kullanıcılar: Ortaklar
Özellikler:
• Kolay Başlatıcı için kopyalama pencere öğesini destekler
• Kolay Başlatıcı için tarama/faks pencere öğesini destekler
• Güvenli Oturum Açma Yöneticisi ve PaperCut özelliğini destekler

Şirket
Logosu

Tek Dokunuş
Düğmeleri
Ekranı
Kişiselleştirme
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YARDIMCI PROGRAMLAR

Dil Seçici
Tanım: Dil Seçici Smart UX menünüzün dilini kolaylıkla değiştirmenizi sağlar. Dört
tanesi hızlı erişim için seçilebilen toplam 24 dili destekler.

Ücretsiz

Kullanıcılar: Tüm kullanıcılar
Özellikler:
• 24 dili destekler
• Hızlı erişim için dörde kadar yuva sağlar

Başlatma
Pencere Ögesi

Dili Değiştirme

Kopyalama Oluşturucu
Tanım: Kopyalama Oluşturucu, bir defada farklı boyutlu belgeler için çeşitli
kopyalama seçenekleriyle iş akışı oluşturmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Gereksiz kopyalama işlerini azaltın ve iş üretkenliğini arttırın.

Ücretsiz
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Bağlantı

Kullanıcılar: Eğitim büroları /SOHO; KOBİ'ler,
Özellikler:
• Sihirbaz tabanlı kolay kullanımlı kullanıcı arayüzü
• Kağıt kaynağı, çift tarama, orijinal boyut seçenekleri seçilebilir
• Düzenlenebilir renk modu ve koyuluk seviyesi

Tepsi 1

Kopyalama

Tepsi Ayarı
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Tepsi 2

Çıktı
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KULLANIŞLI PENCERE ÖĞELERI

Kopyalama Kişiselleştiricisi
Ücretsiz
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Bağlantı

Tanım: Kopyalama Kişiselleştiricisi her bir kullanıcının en sık kullanıldığı işlevleri
kopyalama ayarlarına kişiselleştirmesi için etkinleştirir. Zamandan tasarruf
edin ve her defasında ayarları manuel olarak değiştirmeyin.
Kullanıcılar: Tüm kullanıcılar
Özellikler:
Kişiselleştirilebilir kısayol
• Her kullanıcı kendi varsayılan ayarını kaydedebilir
•

Başlatma
Pencere Ögesi

Tarama Kişiselleştirici
Ücretsiz
Nasıl kullanılır
video URL'si:

Bağlantı

Tanım: Tarama Kişiselleştiricisi her bir kullanıcının en sık kullanıldığı işlevleri
tarama ayarlarına kişiselleştirmesi için etkinleştirir. Zamandan tasarruf
edin ve her defasında ayarları manuel olarak değiştirmeyin.
Kullanıcılar: Tüm kullanıcılar
Özellikler:
Kişiselleştirilebilir kısayol
• Her kullanıcı kendi varsayılan ayarını kaydedebilir
•

Başlatma
Pencere Ögesi
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KULLANIŞLI PENCERE ÖĞELERI

Toner Durumu
Ücretsiz

Tanım: Toner durumu tonerinizin geçerli durumunu gösterir. Ayrıca, BT
yöneticilerinin dağıtıcının web sitesine bağlanarak veya otomatik olarak
e-posta bildirimi göndererek toner sipariş etmesini sağlar.
Kullanıcılar: BT Yöneticileri
Özellikler:
• Kişiselleştirilebilir kısayol
• Her kullanıcı kendi varsayılan ayarını kaydedebilir

Başlatma
Pencere Ögesi

Ekran Notu
Ücretsiz

Tanım: Ekran hafızası pencere ögesi Smart UX ekranına kolaylıkla notlar
bırakmanızı sağlar. Yüksek seviyeli güvenlik için parola korumalı not
özelliği bile vardır.
Kim: Tüm kullanıcılar
Özellikler:
Not bırakmak için kolay
• Parola koruması önerir
•

Başlatma
Pencere Ögesi
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Fırsatlar
Ofis iş akışınızı yenilik sağlayabilecek
bir uygulama mı arıyorsunuz? Ofisinizin
daha verimli hale gelmesine yardımcı
olabilecek çeşitli Smart UX uygulamaları
bulacağınız yeni Baskı Uygulama
Merkezimizi ziyaret edin. Ayrıca, Smart
Café Community aracılığıyla bilgi
paylaşabilir ve alabilir ve hatta kendi
uygulamanızı nasıl geliştireceğinizi
öğrenebilirsiniz.
* Smart Café şu anda güncelleniyor ve en kısa
zamanda ulaşılabilir olacak. Lütfen sorularınız için
bizimle iletişime geçin Printingapps@samsung.com.

Samsung Electronics Co., Ltd. Hakkında
Samsung Electronics Co., Ltd. dünyaya ilham kaynağı olur ve dönüşümcü fikirler ve teknolojilerle TV, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, dijital araçlar,
yazıcılar, medikal ekipmanlar, ağ sistemleri ve yarı iletkenlerin tanımını yeniden yaparak geleceği şekillendirir. Aynı zamanda Dijital Sağlık ve Akıllı Ev
gibi girişimlerle Nesnelerin İnterneti alanına liderlik eder. Ve bunu 84 ülkede 307.000 çalışanıyla gerçekleştirir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen resmi
İnternet sitemiz olan www.samsung.com ve resmi blogumuz olan global.samsungtomorrow.com adreslerini ziyaret edin.
Telif hakkı © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Özellikler ve tasarımlar önceden bildirim yapmaksızın değiştirilebilir. Metrik olarak ifade
edilmeyen ağırlıklar ve ölçüler yaklaşık değerlerdir. Bütün veriler üretim zamanı içerisinde doğru kabul edilmiştir. Samsung, hatalardan veya eksikliklerden
sorumlu değildir. Bütün marka, ürün, hizmet adları veya logolar kendi sahiplerinin markaları ve/veya tescilli markaları olup burada tanınmış ve kabul
edilmiştir.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea
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