
Xerox® ConnectKey Apps 
Mogelijk gemaakt door  
Xerox® App Studio
Een andere manier van werken met multifunctionele 
systemen voor een geoptimaliseerde werkervaring.

Xerox® ConnectKey® Software Apps 
en Xerox® App Studio
Brochure
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Xerox® ConnectKey Apps openen 
nieuwe deuren.
• Gemakkelijk communiceren. Zet 

informatie apps in, bijvoorbeeld 
promoties en bedrijfsberichten die 
op de gebruikersinterface van de 
multifunctionele systemen te zien zijn.  
Zet er tekst en afbeeldingen bij, logo's  
of QR codes.

• Maak herhalende workflows eenvoudig. 
Maak snel en gemakkelijk workflows 
of snelkoppelingen aan door die toe 
te voegen op het hoogste niveau van 
de gebruikersinterface voor meer 
gebruikersgemak en snellere toegang.

• Haal het meeste uit uw investering. 
Vergroot de capaciteit van het Xerox® 
ConnectKey® multifunctionele systeem. 
U heeft geen servers, software of 
gebruikerstraining nodig.

Laat Xerox® ConnectKey® Apps alledaagse 
processen vereenvoudigen op het 
multifunctionele systeem.

Voeg een nieuwe dimensie toe aan de manier waarop bedrijven werken met 
ConnectKey. Multifunctionele systemen waren vroeger heel statisch in de manier 
waarop ze gebruikt konden worden. Hierdoor zagen gebruikers vaak elementen die 
ze niet nodig hadden of ze merkten dat de meest eenvoudige opdrachten daardoor 
veel tijd in beslag namen.

ConnectKey Apps zorgen voor een geheel toegesneden en gepersonaliseerde 
ervaring door het afstemmen van de multifunctionele systemen op specifieke  
bedrijfsprocessen. Ook helpen deze apps bij het verhogen van het productiviteitsniveau 
van de gebruikers omdat routine opdrachten hiermee eenvoudiger en korter 
gemaakt kunnen worden.

Stappen in een Typische Klanten Workflows

          

    

Stap 1 
Papier naar email 
scannen.

Stap 2 
Downloaden van 
een email account.

Stap 3 
Document 
omzetten en 
opslaan.

Stap 4 
Uploaden 
naar gedeelde 
opslaglocatie.

Toegankelijk voor 
andere gebruikers.

Gestroomlijnde Workflow met Xerox® ConnectKey® Apps

     

De belangrijkste voordelen van het 
stroomlijnen van de workflow met 
ConnectKey Apps

• Minder stappen voor de klant 
zijn nodig in dezelfde workflow, 
waardoor mogelijke fouten 
voorkomen worden.

• Minder training nodig voor het 
uitvoeren van bedrijfsbrede 
workflows.

• Onmiddellijk beveiligde toegang  
tot afbeeldingen en data.

Stap 1 
Papier scannen 
naar een 
eindbestemming.

Toegankelijk 
voor andere 
gebruikers.

Toon alle functies aan iedereen of verberg functies op basis van gebruikersrechten of toegangsautorisaties.

Gepersonaliseerde workflows 
maken
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Nieuwe manieren om met 
gebruikers te communiceren.
Hoeveel gebruikers gaan er op één dag bij 
een multifunctionele printer staan?

U kunt het multifunctionele systeem inzetten 
als onderdeel van uw communicatiestrategie 
door het opnemen van berichten die 
gebruikers opmerkzaam maken op actuele 
onderwerpen binnen uw bedrijf. Dat kan gaan 
om de nieuwste beveiligingstips, actuele 
campagnes die u voert of alleen algemene 
aanbiedingen of berichtgeving over uw 
bedrijf. Zo houdt u hen altijd op de hoogte 
van wat er speelt.

Of misschien kunt u overwegen reclame te 
maken voor anderen, bijvoorbeeld de bistro 
naast uw bedrijf?

Verkorten van processen met 
meerdere stappen door het 
opzetten van vereenvoudigde 
workflows.
Individuele apps kunnen worden aangemaakt 
om herhaling en complexiteit uit alledaagse 
activiteiten weg te nemen. Daarbij kan 
het gaan om het scannen van facturen, 
declaratieformulieren, klantengegevens 
of eenvoudig een email versturen. Met 
ConnectKey Apps kunt u veelgebruikte 
workflows naar het hoogste niveau van de 
gebruikersinterface verplaatsen voor een 
vereenvoudigde ervaring.

Zelfs reeds eenvoudige email workflows 
kunnen verbeterd worden. Misschien kan 
een gebruikersgroep aangemaakt worden 
waarvoor documenten regelmatig naar 
hetzelfde adres ge-emaild worden? Waarom 
zouden ze door allerlei schermen heen 
moeten worstelen als u die in één specifieke 
workflow kunt plaatsen waar iedereen 
gemakkelijk bij kan en kan bedienen met één 
enkele druk op het aanraakscherm.

En daar houdt het nog niet  
mee op.
De gebruikerservaring kan verder worden 
verbeterd door het integreren van andere 
technologie in aangemaakte apps, zoals 
QR-codes die gebruikers verwijzen naar live 
internetpagina's of andere beschikbare 
documentatie.

Xerox® App Studio is ons nieuwe open 
platform waarmee vele verschillende 
aangepaste apps aangemaakt kunnen 
worden. Dit geldt ook voor gehoste workflows, 
zoals scannen naar of printen vanuit een 
Office 365- of Dropbox™-account. U kunt zelfs 
vanaf uw eigen website printen. Hiermee 
geeft u uw gebruikers onmiddellijk toegang tot 
het aanwezige, maar belangrijker nog, volledig 
geactualiseerde materiaal.
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Om Xerox® ConnectKey® Demonstratie Apps te downloaden gaat u naar  
www.office.xerox.com/connectkey/apps.

©2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design® en ConnectKey® zijn handelsmerken van Xerox 
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 9/14  BR8172 SFTBR-50DB 

Xerox® App Studio

Hoe kunnen Apps een bedrijf verbeteren. Waarom zou personalisatie beperkt 
moeten blijven tot individuele PC's of mobiele apparatuur? Geef het voordeel  
ook door aan het multifunctionele systeem. Dat maximaliseert de investering  
die gemaakt is voor werknemers of gastgebruikers.

Klanten een meer gepersonaliseerde service 
bieden. Het kan allemaal met Apps.

In combinatie met een verificatie methode 
kunnen functies, inclusief Apps, verborgen of 
getoond worden aan relevante gebruikers. Dit 
zorgt voor een meer gepersonaliseerde ervaring 
door de gebruiker of werkgroep. Dit draagt 
bij aan het verhogen van de productiviteit en 
dringt het aantal bedieningsfouten terug.

Standaard scherm op de machine 
(Algemene Informatie Delen)

Gebruikersgroep 
1 logt in

Functies beschikbaar 
voor Groep 1

Gebruikersgroep 
2 logt in

Functies beschikbaar 
voor Groep 2

Standaard scherm op de machine Gepersonaliseerde workflows Toegevoegde waarde

Gezondheids- 
zorg

Horeca

Juridisch

Direct gemakkelijk toegang Eenvoudige navigatie Voeg een persoonlijk tintje toe

Nieuwe 
cloudwork- 
flows
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