Xerox ® Workflow Central -alusta

Työn uudistaminen
joustavaa maailmaa varten.
Joustavat työskentelymallit ovat tulleet jäädäkseen. Kuinka pitää työt sujuvina,
turvallisina, yhdistettyinä ja tuottavina, kun työntekijät työskentelevät eri paikoissa
ja käyttävät useita eri asiakirjamuotoja?
Helppoa. Tehosta työtäsi ja ratkaise laitteidesi päivittäiset työnkulkuhaasteet. Missä tahansa.

E S I T T E LY S S Ä X E R O X
WORKFLOW CENTR AL .

Ratkaise päivittäiset
työnkulkuhaasteet.
Emme enää mene töihin, vaan työ tulee
luoksemme – useista eri paikoista ja
vaihtelevissa muodoissa.
Eri kielten, tiedostotyyppien tai ajan
puutteen ei tarvitse hidastaa työtäsi.
Nyt tiimeilläsi voi aina olla oikeat
työkalut jatkuvasti laajenevien
pilvipohjaisten, yksi- ja monivaiheisten
yhdistelmätyönkulkujen avulla, jotka ovat
valmiita työskentelemään ahkerasti,
milloin tahansa ja missä tahansa.
Muunna fyysisiä ja digitaalisia tiedostoja
välittömästi ja nauti yksialustaisesta
yhdenmukaisuudesta tietokoneiden,
mobiililaitteiden ja monitoimitulostimien
saumattoman tuottavuuden
varmistamiseksi.
Vaihda sijaintien, laitteiden ja
tiedostomuotojen välillä menettämättä
hetkeäkään. Vastaa prosessin tarpeisiin
tien päällä turvallisen 24/7-käytön avulla.

Jatkuvasti kehittyvä työnkulkukirjastomme tekee siitä helppoa.
Muuta asiakirjoja äänitiedostoiksi kuunnellaksesi niitä helposti
missä ja milloin tahansa.
Muunna PDF- tai kuvatiedostot suosituiksi Microsofttiedostomuodoiksi jakaaksesi ne laajemman yleisön kanssa.
Muunna käsinkirjoitus luettavaksi, muokattavaksi ja jaettavaksi
tekstiksi.
Käännä yli 40 kieleksi/kielestä.
Tunnistettavissa olevat henkilötiedot on automaattisesti helppo
poistaa määritettyjen sanojen tai lauseiden avulla.
Luo pienempi, tiivistetty tiedosto, joka on helpompi sulattaa.
Yhdistä jopa 5 eri tiedostoa yhdeksi uudeksi päätiedostoksi.
Nämä työnkulut voidaan yhdistää toisiinsa, jotta saat kerralla enemmän aikaan.
Valitse vain yksi ennalta määritetyistä yhdistelmätyönkuluista
jatkoautomaatiota varten.

Xerox Workflow Central -alusta

T U O A S I A K I R J O J E N M U U N T O K A I K K I I N L A I T T E I S I I S I . M I S S Ä TA H A N S A .

Tässä on yleiskatsaus siitä, miten voit hetkessä muuttaa fyysisiä ja digitaalisia tiedostoja
käyttökelpoisiksi tiedostomuodoiksi. Tämä on vasta alkua sille, mikä on mahdollista –
kuvittele, mitä voisit tehdä.
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Valitse fyysinen tai digitaalinen tiedostosi.
• Mukaan lukien käsinkirjoitetut muistiinpanot,
valokuvat tai PDF

Aseta digitointipolku.
• Skannaa, lataa, vedä ja pudota tai sieppaa
• Valitse vain tarvitsemasi sivut

Määrittele työnkulku.
• Valitse yksittäisiä työnkulkuja tai tee kerralla
enemmän käyttämällä yhdistelmätyönkulkuja

Valitse tuotos.
• Lähetä sähköpostia, lataa, tulosta*, reititä
pilvisäilöihin ja lisää sisältöä suojaavia turvatoimia
* (vain monitoimitulostimet)

MIKSI XEROX WORKFLOW CENTR AL?

K AT TA V A A T I E T O T U R V A A .

Paperisten tai digitaalisten asiakirjojen, valokuvien ja kuvatiedostojen
muuntaminen on helppoa miltä tahansa laitteelta.

• Isännöinti Microsoft Azure -alustan
suojatussa globaalissa infrastruktuurissa.

• 24/7-pilviyhteys – kotona,
toimistossa tai tien päällä.

• Valitse taso ja sivumäärään
perustuva kuukausi- tai vuositilaus,
joka sopii parhaiten yrityksellesi.
Saatavilla on useita vaihtoehtoja,
joissa on rajattomasti käyttäjiä
ja laitteita.

• Suojaus jokaisessa asiakirjan vaiheessa,
jolloin tiedot salataan levossa
ja liikkeessä.

• Tilaus on helppo uusia ja päivittää
tarpeidesi ja työsi muuttuessa.

• Paranna asiakirjojen suojausta lisäämällä
asiakirjan salasana tai käytä salaa
ja seuraa -toimintoa ja lisää sähköpostin
ja tiedoston salaus jaettujen
sähköpostien kuittauksilla.

• Tilausperusteinen, välitön
pääsy yksi- ja monivaiheisten
yhdistelmätyönkulkujen kirjastoon.
• Käytettävissä mistä tahansa
Xeroxin monitoimitulostimesta
sekä mobiililaitteista ja
tietokoneista.

Saat enemmän irti jokaisesta työpäivästä, teitpä töitä missä tahansa.
Lue lisää ja kokeile itse osoitteessa www.office.xerox.com/fi-fi/
software-solutions/xerox-workflow-central-platform.
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• Käytön hallinta ja yksilölliset
kirjautumistiedot kullekin käyttäjälle.

