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ACESSE SUA CONTA DO GOOGLE DIRETAMENTE A PARTIR DE
SEU EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL.
O elevado nível de mobilidade presente nas forças de trabalho atuais tornou
a necessidade de acesso a informações a partir de qualquer lugar e a
qualquer momento em algo fundamental. Com o aplicativo Google Connector,
a KYOCERA trouxe essa função aos seus equipamentos multifuncionais.
Agora você pode facilmente acessar, pesquisar e imprimir e-mails, anexos
e calendários vinculados a sua conta do Google a partir de qualquer
equipamento multifuncional compatível com a tecnologia HyPAS utilizando o
painel de controle do dispositivo.
O Google tornou-se praticamente um sinônimo da Internet. Muitas empresas
valorizam sua ferramente de calendário intuitiva e conveniente, além de sua
habilidade de gerenciar anexos de e-mails que possuam tamanhos maiores.
Na verdade, dentre pequenas empresas, 63% utilizam ou planejam utilizar o
Gmail*, tornando-o uma das plataformas mais amplamente utilizadas. Com o
aplicativo Google Connector, até mesmo quando você estiver utilizando seu
equipamento multifuncional você estará conectado!

O GOOGLE CONNECTOR DA KYOCERA PERMITE QUE
OS USUÁRIOS ACESSEM TODOS OS RECUROS DE SUAS
CONTAS DO GOOGLE DE UMA FORMA CONTÍNUA
DIRETAMENTE A PARTIR DE SEUS EQUIPAMENTOS
MULTIFUNCIONAIS.

COMO FUNCIONA:
> Conecte-se de forma segura utilizando seu nome de usuário e senha ou
utilizando seu cartão HID
> Acesse sua conta do Gmail por meio da tela interativa do equipamento
multifuncional para pesquisar e visualizar seus e-mails
> Imprima e-mails, anexos ou calendários pessoais ou compartilhados de uma
forma fácil diretamente a partir do equipamento multifuncional para obter
uma referência física
> Escreva e envie novas mensagens com a possibilidade de digitalizar e anexar
documentos
A KYOCERA é líder no desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas
às necessidades dos fluxos de trabalho de documentos de seus clientes que
se encontram em constante evolução. O Google Connector é outra forma por
meio da qual estamos transcendendo as funções básicas de um equipamento
multifuncional, a fim de implementar um fluxo de trabalho integrado nos
dispositivos e serviços que você utiliza diariamente.
*Fonte: Information Week, 18 de outubro, 2013

O Google Connector da KYOCERA ajuda você a manter seu
trabalho de forma produtiva, trazendo o acesso ao Google para
seus equipamentos multifuncionais.
> Acesse sua conta do Google de forma conveniente sem que
seja necessário se conectar a um outro dispositivo
Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br
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> Selecione e-mails, anexos e calendários para impressão

diretamente a partir do painel de controle do equipamento
multifuncional
> Reflete as necessidades de acesso contínuo e a partir de
qualquer lugar das atuais forças de trabalho móveis

