Platforma Xerox ® Workflow Central

Reimaginăm munca
într-o lume flexibilă.
Modelele de lucru flexibile vor persista. Cu angajații dvs. care lucrează în mai multe
locații și cu numeroase formate de documente, cum puteți menține uniformitatea,
siguranța, interconectivitatea și productivitatea?
Simplu. Dați dispozitivelor dvs. puterea de a depăși provocările cu care se confruntă în cadrul
procesului tehnologic. Oriunde.

V Ă P R E Z E N TĂ M X E R O X
WORKFLOW CENTR AL .

Rezolvați provocările zilnice
cu fluxul de lucru.
Nu mai mergem la muncă, vine munca
la noi – din mai multe locații și în
diferite formate.
Limbile și tipurile de fișiere diferite sau
lipsa de timp nu trebuie să vă încetinească.
Acum, echipele dumneavoastră pot avea
întotdeauna instrumentele adecvate, cu
o suită în continuă expansiune de fluxuri
de lucru în cloud, simple și combinate, cu
pași multipli, care sunt gata să muncească
din greu în locul dumneavoastră, oricând
și oriunde.
Transformați instantaneu fișierele fizice și
digitale și bucurați-vă de consecvența unei
singure platforme pentru productivitate
perfectă pe computere, dispozitive mobile
și imprimante multifuncționale.
Comutați între locații, dispozitive și
formate, fără a vă ieși din ritm. Realizați
tot ce e necesar pentru proces, cu acces
securizat, permanent, 24/7.

Biblioteca noastră de procese tehnologice, în permanentă dezvoltare,
face ca totul să fie ușor.
Transformați documentele în fișiere audio pentru a fi ușor
de ascultat oricând, oriunde.
Transformați fișierele PDF sau imaginile în formate Microsoft bine
cunoscute, pentru distribuirea lor către un public mai larg.
Transformați scrisul de mână într-un text lizibil, editabil
și partajabil.
Traduceți în/din peste 40 de limbi diferite.
Cenzurați automat informațiile identificabile cu caracter personal,
folosind cuvinte sau fraze setate.
Creați un fișier mai mic, rezumat, care să fie ușor de procesat.
Îmbinați până la 5 fișiere diferite împreună pentru a crea un
fișier master nou.
Aceste fluxuri de lucru pot fi combinate, astfel încât să puteți face mai multe
deodată. Pur și simplu selectați oricare dintre fluxurile de lucru predefinite pentru
automatizarea ulterioară.
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C O N V E R S I A D O C U M E N T E L O R , P E T O AT E D I S P O Z I T I V E L E
D U M N E AVOA S T R Ă . O R IU N D E .

Iată o prezentare generală a modului în care puteți transforma instantaneu fișierele
fizice și digitale în formate utilizabile. Acesta este doar începutul a ceea ce este posibil
– imaginați-vă ce ați putea face.

1
2
3
4

Selectați fișierul dumneavoastră fizic
sau digital.

• Inclusiv notițe scrise de mână, fotografii sau un PDF

Setați-vă traseul de digitalizare.

• Scanare, încărcare, glisare și fixare sau captură
• Selectați doar paginile de care aveți nevoie

Definiți-vă fluxul de lucru.

• Selectați fluxuri de lucru individuale sau
rezolvați mai multe probleme deodată,
cu fluxuri de lucru combinate

Alegeți-vă ieșirea.

• Trimiteți prin e-mail, descărcați, imprimați*, rutați
către depozitele din cloud și adăugați măsuri
de securitate pentru protejarea conținutului
* (Numai pentru echipamentele multifuncționale)

DE CE XEROX WORKFLOW CENTR AL:

Simplificăm conversia documentelor, a fotografiilor și a fișierelor de imagine,
de pe orice dispozitiv, fie că sunt pe hârtie sau în format digital.
• C
 onexiune non stop la Cloud
— acasă, la birou sau în deplasare.
• P e bază de abonament cu acces
instantaneu la o bibliotecă de
fluxuri de lucru simple și combinate.
• A
 ccesibilă de la orice echipament
multifuncțional Xerox, precum și de
pe dispozitive mobile și computere.

• S electați nivelul și abonamentul
lunar sau anual pe bază de număr
de pagini care se potrivește
cel mai bine pentru afacerea
dumneavoastră. Sunt disponibile
diferite opțiuni, toate cu utilizatori
nelimitați și dispozitive nelimitate.
• U
 șor de reînnoit și de actualizat pe
măsură ce necesitățile și activitatea
dumneavoastră evoluează.

Obțineți mai multe rezultate într-o zi de lucru, de oriunde ați lucra.
Aflați mai multe și vedeți cum să încercați la www.office.xerox.com/
ro-ro/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.
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S E C U R I TAT E L A T O AT E
NIVELURILE.

• Găzduită pe infrastructura globală
securizată a platformei Microsoft Azure.
• Protecție în orice moment al deplasării
documentelor, care criptează datele în
repaus și în mișcare.
• Accesibilitate controlată cu acreditări de
conectare unice pentru fiecare utilizator.
• Îmbunătățiți securitatea documentelor
adăugând o Parolă document sau
utilizați Criptare și urmărire pentru
a adăuga criptarea e-mailurilor și
a fișierelor cu confirmare de primire
a e-mailului atunci când partajați.

