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BEZPOŚREDNIO SKANUJ DO I DRUKUJ Z SHAREPOINT DZIĘKI SHAREPOINT CONNECTOR

Microsoft SharePoint jest powszechnie używany jako miejsce 
udostępniania zawartości, wiedzy i aplikacji oraz zarządzania nimi      
z dowolnego miejsca. Podczas gdy zapisywanie plików cyfrowych      
w SharePoint nie stanowi trudności, w przypadku dokumentów      
wydrukowanych wymaga podjęcia kilku kroków: zeskanowania          
dokumentu i wysłania e-mailem, zmiany nazwy pliku i zapisania        
w SharePoint z odpowiednim indeksem. KYOCERA SharePoint          

Connector przyspiesza ten proces, gwarantując bezpośredni dostęp  
z urządzenia MFP do SharePoint. Użytkownicy logują się do swojego 
konta na panelu sterowania MFP, wprowadzają dane indeksowe         
i skanują dokument bezpośrednio do odpowiedniej biblioteki Share-
Point. Mogą również przeglądać foldery i drukować wybrane doku-
menty. KYOCERA SharePoint Connector oszczędza czas i sprawia, że 
korzystanie z SharePoint jest jeszcze łatwiejsze.

WYZWANIA

 Zapisując dokumenty drukowane w SharePoint, najpierw skanuję  
i wysyłam na komputer, zmieniam nazwę pliku, następnie zapisuję 
i indeksuję – czy istnieje szybszy i prostszy sposób?

 Dokumenty przechowywane w SharePoint często trudno znaleźć  
 - jak mogę usprawnić odnajdywanie właściwych dokumentów?

W naszej firmie pracownicy bez własnych komputerów również  
 powinni posiadać dostęp do SharePoint – w jaki sposób możemy  
 dać dostęp do SharePoint bez komputera?

KORZYŚCI DZIĘKI SHAREPOINT CONNECTOR 

 Oszczędność czasu: Sharepoint Connector umożliwia skanowanie  
 dokumentów bezpośrednio do SharePoint w jednym kroku.

 Metadane:  Wprowadź metadane tj. słowa kluczowe   
 bezpośrednio na panelu urządzenia i przeszukaj biblioteki Share 
 Point w celu zapisania pliku we właściwej lokalizacji.   

 Dostęp z poziomu MFP: Bez konieczności posiadania komputera  
 pracownicy mogą bezpiecznie zalogować się do SharePoint,   
 wydrukować pliki lub zapisać nowe.

HYPAS™ – DOSTOSUJ SWOJE URZĄDZENIE MFP DO POTRZEB SWOJEGO BIZNESU

HyPAS™ to platforma KYOCERY umożliwiająca tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych na urządzenia wielofunkcyjne, które mogą 
zostać zainstalowane w urządzeniu w celu poszerzenia jego funkcjonalności zgodnie z preferencjami użytkownika. Dla zaawansowanych funkcji 
urządzenie MFP można połączyć z zewnętrznymi aplikacjami serwerowymi w celu integracji z istniejącym obiegiem dokumentów w firmie. 
Dzięki HyPAS™ możemy spełnić indywidualne wymagania użytkowników i dopasować odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.   



WIĘCEJ INFORACJI NA TEMAT ROZWIĄZANIA KYOCERA SHAREPOINT CONNECTOR ZNAJDZIESZ NA:
www.kyoceradocumentsolutions.eu 

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w 
niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiekolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi 
znakami handlowymi należą do ich właścicieli. 

OBSŁUGIWANE WERSJE 
 

Windows SharePoint Services 3.0 
SharePoint Portal Server 2003 
Microsoft SharePoint Foundation 2010 
SharePoint Server 2010 Standard Edition 
SharePoint Server 2010 Enterprise Edition   
SharePoint Online (Microsoft Office 365)

Ważne: użycie SharePoint Connector do uzyskania 
dostępu do serwera SharePoint może wydać Licencję 
Dostępu Klienta w zależności od konfiguracji serwera.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 Windows XP / Vista / 7
 Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA

Pełną listę obsługiwanych urządzeń obsługujących 
HyPAS i posiadających HyPAS można znaleźć w doku-
mentacji.

FUNKCJE I SPECYFIKACJA

KYOCERA Sharepoint Connector tworzy dwukierunkowe łącze między urządzeniem wielofunkcyjnym a serwerem SharePoint. Umożliwia 
przesyłanie dokumentów bezpośrednio z urządzenia wielofunkcyjnego do istniejących bibliotek w SharePoint. Nazwij i zaindeksuj skanowa-
ne dokumenty, aby ułatwić ich wyszukiwanie i pobieranie. Dowolnie przeglądaj biblioteki dokumentów i w razie potrzeby twórz nowe folde-
ry. W łatwy sposób pobierzesz wcześniej zapisane dokumenty PDF i TIFF do wydruku na urządzeniu wielofunkcyjnym i skorzystasz z wyszu-
kiwania pełnotekstowego podczas wyszukiwania określonych dokumentów. Różne serwery SharePoint są obsługiwane, aby zapewnić 
szeroki dostęp do informacji w całym przedsiębiorstwie.

Skanowanie do SharePoint – Zaindeksuj i prześlij 
zeskanowane dokumenty bezpośrednio do odpo-
wiedniej biblioteki Sharepoint. 

Drukowanie z SharePoint – Mając dostęp do 
dokumentów zapisanych w bibiotekach SharePoint            
z panelu sterowania urządzenia, szybko je wydruku-
jesz.

Uwierzytelnianie użytkownika – Bezpiecznie zaloguj 
się do SharePoint za pomocą danych do logowania.

Szybkie wyszukiwanie – Szybko znajdź odpowiednie 
dokumenty w SharePoint, dzięki funkcji indeksowa-
nia całej treści.

Elastyczność – Obsługa różnych serwerów Share-
Point dla efektywnej współpracy pomiędzy wieloma 
użytkownikami.

Formaty plików – Drukowanie i skanowanie plików 
PDF i TIFF. 

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE 

Arcus S.A.     
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: +48 22 536 09 00   
faks: +48 22 831 70 43  
e-mail: biuro@arcus.pl 


