KYOCERA
CLOUD CONNECT
MOBIEL & CLOUD

DIRECT IN DE CLOUD
VANAF UW MFP
DIRECT SCANNEN NAAR EN PRINTEN VANAF UW OPSLAGRUIMTE IN DE CLOUD MET KYOCERA
CLOUD CONNECT.
In de huidige tijd waarin mobiliteit steeds belangrijker wordt, is
het gebruik van smartphones, tablet pc's en cloud-services standaard geworden. U slaat uw documenten op in de cloud - maar
wat nu als u opeens een van die documenten moet afdrukken?
En wat nu als u een papieren document snel moet delen met
collega's ver weg?

Dan is er KYOCERA Cloud Connect waarmee u direct toegang hebt
tot uw persoonlijke cloud-ruimte vanaf elke HyPAS™ MFP. Dit betekent dat u de garantie heeft dat papieren documenten met één
druk op de knop kunnen worden omgezet in digitale bestanden
of omgekeerd zonder daarvoor een computer nodig te hebben.

ZAKELIJKE VRAAGSTUKKEN

DE VOORDELEN VAN CLOUD CONNECT

I k sla mijn documenten op in de cloud – hoe zorg ik ervoor
dat ik die kan afdrukken zonder mijn computer?
 m mijn documenten te digitaliseren, scan ik die documenten
O
eerst in op mijn pc en upload ze dan naar de cloud - kan dat
niet sneller?
 atabeveiliging is voor mijn bedrijf van cruciaal belang – zijn
D
cloud-services echt veilig?

	Afdrukken zonder computer: u hebt gemakkelijk toegang tot
uw documenten en kunt uw documenten, die in Google
Drive™ of Evernote™ zijn opgeslagen, afdrukken vanaf elke
MFP.
	Sneller: Met Cloud Connect kunt u documenten direct in uw
cloud-account inscannen, zonder pc.
	Databeveiliging: inloggen in uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord - de beveiliging van uw data is daarmee
verzekerd.

HYPAS™ – UW MFP OP MAAT VOOR UW BEDRIJF
HyPAS™ is het platform van KYOCERA voor de ontwikkeling van zakelijke applicaties op maat voor de MFP. Deze kunnen in de machine
worden ingebed en de functionaliteit van het machine uitbreiden al naar gelang de behoeften van de gebruiker. Voor krachtige functionaliteit kunnen MFP-applicaties worden verbonden met externe server-applicaties en de MFP perfect integreren in de werkprocessen
van het bedrijf. Met HyPAS™ kunnen we tegemoet komen aan de afzonderlijke wensen van de klant en kunnen we de juiste oplossing
bieden voor uw bedrijf.

KENMERKEN EN SPECIFICATIES
KYOCERA Cloud Connect vormt de brug tussen uw MFP en uw cloud-opslagruimte: hierdoor hebt u toegang tot bestanden en kunt u
bestanden uploaden in uw Evernote™ of Google Drive™ account direct vanaf uw KYOCERA MFP. Het afdrukken van die bestanden
vanaf de cloud is natuurlijk een fluitje van een cent.
Cloud Connect ondersteunt o.a. JPEG-, PDF- en TIFF-formats en de intuïtieve menustructuur is bijzonder gebruiksvriendelijk. Wanneer u veel documenten in uw cloud-ruimte opslaat, zult u merken hoe prettig de zoekfunctie is waarmee de gezochte documenten
snel en nauwkeurig worden weergegeven. Maar het grootste voordeel van Cloud Connect blijft toch het feit dat u helemaal geen papieren documenten of een pc meer mee hoeft te nemen!!
Scannen naar de cloud – uploaden van gescande
documenten direct in uw Evernote™ of Google
Drive™ cloud-account.

Snel zoeken – alle documenten tonen of gebruikmaken van de zoekfunctie direct vanaf het MFPbedieningspaneel.

Printen vanuit de cloud – direct toegang tot uw
documenten vanaf het bedieningspaneel van uw
MFP.

Ondersteunde talen - de applicatie kan worden

Geen pc nodig – eenvoudig qua installatie en gebruik waarbij geen afzonderlijke server nodig is.

Bestandformats - JPEG, PDF en TIFF worden ondersteund voor afdrukken en scannen.

AFDRUKKEN ALTIJD EN OVERAL
Mobiele apparaten zoals smartphones en tablet
computers hebben onze manier van werken veranderd, waardoor voortdurend nieuwe uitdagingen op
zakelijk gebied ontstaan. Het zakenleven is een
snelle wereld en documenten worden steeds vaker
opgeslagen of zelfs gedeeld in de cloud.
KYOCERA kan voldoen aan al uw behoeften voor wat
betreft mobiele- en cloud-services, of het nu gaat
om afdrukken vanaf een mobiel apparaat of vanaf
de cloud, of om het garanderen van de beveiliging
van mobiele oplossingen.

ingesteld in Engels, Spaans, Frans, Italiaans,
Duits of Japans.

ONDERSTEUNDE MACHINES
Compatibel met alle voor HyPAS™ geschikte
MFP's. Alle TASKalfa i machines
 ompatibel met alle voor HyPAS™ geschikte
C
MFP's
FS-C2526MFP / FS-C2626MFP, FS-3540MFP /
FS-3640MFP, FS-6525MFP / FS-6530MFP,
FS-C8520MFP / FS-C8525MFP
 B: multifunctionals voorzien van HyPAS™
N
hebben een compatibele externe geheugenkaart
nodig.

GA VOOR MEER INFORMATIE OVER KYOCERA CLOUD CONNECT NAAR:
www.kyoceradocumentsolutions.nl
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 – 1119 RA Schiphol-Rijk – Tel 020 587 72 00 – Fax 020 587 72 90
www.kyoceradocumentsolutions.n – informatie@dnl.kyocera.com

