CLOUD PORTAL OFFICE

LONDRA'DA OLUŞTURULDU.
İSTANBUL’DA ONAYLANDI.
BÜTÜN DÜNYAYA SUNULDU.

Connected Business
İyi bağlantılar harika ekipler yaratır /This is Why /İşte bu
yüzden Cloud Portal Office ile işler eskisinden daha iyi.

Cloud Portal Office'e Genel Bakış

Başarılı ekip çalışması üstün sonuçlar doğurur /This is Why
/İşte bu yüzden işletmeler Cloud Portal Office ile daha iyi
performans gösteriyor.

Bütün işletmeler ekip çalışmasına dayalıdır. Peki ya ekiplerinizin,

Artık küresel olmak demek yerel olmak demek

bu bilgiler her ne olursa olsun, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere

Şunu düşünün: bir pan Avrupa ürün lansmanınız var. Bütçeler

güvenle ve istedikleri anda erişebilmelerini sağlayacak gücü

belirlendi ve brifing dosyaları hazırlandı. Mesajlar ve medya

onlara verirseniz?

planı Londra'da oluşturuldu.

İhtiyaç duyduğunuz tüm belgeleri bir akıllı telefon, Çok İşlevli

Avrupa lansmanından İstanbul ofisiniz sorumlu ama her

Yazıcı (MFP), dizüstü bilgisayar, tablet, PC, hatta toplantı

ülke kendi yerelleştirmesini kendi yapıyor. Lansman, ABD ve

odanızdaki akıllı tahtada oluşturduğunuzu, kullandığınızı,

Japonya'da benzer etkinliklerle senkronize olarak gerçekleşiyor.

kontrol ettiğinizi ve paylaştığınızı hayal edin.

Karmaşık, pahalı ve zamanlama konusunda çok hassas bir iş.

Artık bunu yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan Sharp Cloud

Sorun değil.

Portal Office.
Cloud Portal Office, tüm ürün yönetimi çalışanlarınıza, satış
Cloud Portal Office, çok değerli bir çalışma grubu aracından

ve pazarlama ekiplerinize, etkinlik organizatörlerinize, hukuk

çok daha büyük şirket çapında bir sisteme kadar ölçeklendirilir.

uzmanlarınıza, bütçe sorumluluklarınıza ve geri kalan herkese

Küçük başlayın ya da büyük düşünün - Karar sizin.

her belgenin en son versiyonuna erişme ve bunu paylaşma
imkanı sunuyor.
Böylelikle kuşku ve kafa karışıklığı ortadan kalkıyor ve hiçbir
şey unutulmuyor. Her nerede olursanız olun, her şeye anında,
çevrimiçi erişiminiz oluyor.

İLHAM PARKTA. UYGULAMA OFISTE.
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Birbirine Bağlı Çok İşlevli Yazıcılar

Bilgi, verimi artırır /This is Why /İşte bu yüzden ofisinizin
merkezinde Cloud Portal Office'e ihtiyacınız var.

Cloud Portal Office, belgelerinize doğrudan Sharp MFP*'nizden
erişebilmenize imkan veriyor. Bir dosyanın son versiyonunu
istiyorsanız, tek yapmanız gereken yazıcıya gitmek, oturum
açmak, dosyayı bulmak ve yazdırmak. Her şey hazır bir şekilde
sizi orada bekliyor olacak.
Birden çok kopya almak da aynı şekilde kolay. MFP'nin,
çift taraflı baskı, dizme, zımbalama, delme ve diğer işleme
seçenekleri dahil tüm işlevleri emrinize amade. Belgelerin yerel
ağ sunucusu veya dizüstü bilgisayarınız yerine bulut ortamında
olması yazıcı için bir şey fark ettirmiyor.
Tabi ki bazen belgelerinizi bulutta saklamak da isteyebilirsiniz.
Bu durumda da tek yapmanız gereken oturum açıp
belgelerinizi tarayarak istediğiniz bulut dizinine kaydetmek.
Doğru MFP* ile, tek adımda tarama yapmak ve büyük belge
gruplarını indekslemek de aynı derecede kolay. Hepsini
yükleyin, düğmeye basın ve bırakın MFP işin geri kalanını
kendisi yapsın.

Cloud Portal Office iş başında
Bölgesel satış müdürlerinizden biri büyük bir anlaşma yapmayı
başarıyor. Tek dokunuşuyla sözleşmeyi MFP'de tarıyor ve
anında İmalat, Hukuk, Üretim ve Finans Departmanlarınızın da
erişimine sunmuş oluyor.
Artık ihtiyacı olan herkes sözleşmeye erişebilecek. Kendi girdilerini
girebilecek ve anlaşmanın yapılmasından sonlandırılmasına
kadarki tüm süreç daha hızlı ve verimli hale gelecek.

* MFP'de Sharp OSA 4.0 veya üüstü olmalıdır.
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Sisteme Bağlı BIG PAD Akıllı Tahtalar

Daha yakın işbirliği yaratıcı düşünceye ilham verir /This is Why
/İşte bu yüzden en iyi ekipler Cloud Portal Office ile bağlanıyor.

Sharp’ın BIG PAD akıllı tahtaları da Cloud Portal Office'e

Notlar ve yorumları elinizle yazıp herkesin fikirlerini yakalamak

MFP'lerimiz kadar iyi bir şekilde bağlanabiliyor. Yani bir

ve yeni bir dosya olarak buluta kaydetmek için BIG PAD’in

toplantıdaysanız ve ekip çalışmasının gücünü denemek

dokunmatik ekran teknolojisini kullanın.

istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz.
Toplantı notları oluşturup, başka ülkelerdeki çalışma
BIG PAD ile sunumları ve diğer belgeleri odadaki herkesin görebileceği

arkadaşlarınızla bile göz açıp kapayana kadar paylaşabilir ve

kadar büyük bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken

ekranda yer alan her şey PDF olarak saklanabilir.

dosyanızı seçmek, akıllı tahtaya sürüklemek ve açmak.
Daha da fazla bilgiyi dahil etmek için dizüstü bilgisayarlar, cep
Kablolar ve bağlantı parçalarıyla didişmenize ve dizüstü

telefonları ve tabletleri kullanın. Siz de kısa sürede göreceksiniz

bilgisayarlar ya da hafıza çubuklarıyla uğraşmanıza gerek yok.

ki beyin fırtınası yapmanın bundan daha iiyi bir yolu yok.

Aradığınız şey Cloud Portal Office'de varsa, toplantınızda da
var demektir.

Cloud Portal Office iş başında
Yeni bir ürün lansmanına hazırlanıyorsunuz. Pazarlama, Satış
ve Ürün Yönetimi bölümlerindeki arkadaşlarınız toplantı
salonunda distribütörlerinizin üst yöneticileriyle buluşuyor.
Cloud Portal Office'de oturum açıyor ve sunumu akıllı tahtaya
yüklüyorsunuz. Ürün Yönetimindekiler piyasaya çıkarılacak
ürünü anlatıyor ve Pazarlamadakiler tanıtım promosyonunu
açıklıyor. Bölgesel satış müdürleriniz distribütörlerinize danışıyor
ve ilk stok seviyeleri belirleniyor.
ANLAŞMAYI KAPMANIZI SAĞLAYAN
FIKIR İSTANBUL’DA ORTAYA ÇIKTI.
MÜNIH'TE BIG PAD'TE SUNULDU.

Her şeyin üzerinde anlaşmaya varılıyor. Her şey kaydediliyor
ama aynı zamanda gizli kalıyor. Herkes sorunsuz ve başarılı bir
lansman için hazır.
Yarın planın parçalarını daha geniş bir kitleyle paylaşabilirsiniz.
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Sisteme Bağlı Mobil Cihazlar

İlham her yerde gelebilir /This is Why /İşte bu yüzden
Cloud Portal Office sizi her yerde destekler.

Hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz. Ayrıca tabletler de çok

Cloud Portal Office iş başında

yaygın. Ama Cloud Portal Office mobil çalışmaya yepyeni bir

Saat 14:00'te müşteriyle bir toplantınız var. Her şey yolunda

boyut katıyor.

giderse anlaşmayı yapabileceksiniz. Çıkmadan önce teklifinizdeki
son değişiklikleri yapıyor ve buluta kaydediyorsunuz.

Abone olan herkes Android ya da Apple iOS cihazını hareket
halinde çalışmak için kullanabiliyor. Dahası, tüm mobil

Yolda bir iş arkadaşınız arıyor. Fiyat değişmiş. Tabletinizden

platformlar için tasarımın aynı olması, hangi mobil cihazı

teklife erişiyor, son bilgilerle güncelliyor ve buluta

kullanırsa kullansın herkesin aynı deneyimi yaşamasını sağlıyor.

kaydediyorsunuz.

Temas halinde olmak için ofiste olmaya gerek yok. Hem de

Başka nelerin kayıtlı olduğuna bakarken Pazarlama

ilham nerede gelirse gelsin fikirlerinizi paylaşabilirsiniz:

bölümünün bazı yeni çizimler eklediğini ve güncellenmiş bir

evde, yolda, otelinizde - her yerde. Doğrudan buluta

rakip karşılaştırması olduğunu fark ediyorsunuz. Her şeyi

bağlanmak için tek ihtiyacınız olan şey cep telefonu sinyali ya

yeni bir klasöre kopyalıyor ve müşteriye sunmaya hazır hale

da bağlantısı.

getiriyorsunuz.

Telefonunuz ya da tabletinizi kullanarak dosyalara erişin, onları

Böylece potansiyel bir felaketten de ustaca kurtuluyorsunuz.

karşıya yükleyin, indirin, yönetin ve yazdırın; yeni klasörler

Müşteriniz yalnızca elinizdeki en yeni, en ikna edici

oluşturun, işbirliği yapın, paylaşın. Cloud Portal Office, her

bilgileri görecek.

gittiğiniz yere ekibinizi de yanınızda götürebilmenizi sağlıyor.

HAREKET HALİNDE ÇALIŞIN.
EKİPTEN KOPMAYIN .
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Bağlı PC'ler

Çok yönlülük büyümeyi destekler /This is Why /İşte bu
yüzden herkes Cloud Portal Office'e bağlanmalı.

Cloud Portal Office şirketinizdeki herkesi bir araya getiren sanal

Çoklu platform kolaylığı

bir bilgi ortamıdır. Çok yönlülüğün özü budur.

Günümüzde insanlar çeşitli bilgisayar platformları kullanıyor.
Bu yüzden Cloud Portal Office'in, bir akıllı telefon, tablet,

Bir de şöyle bakın: bir sabit diskte depolayabileceğiniz her şeyi

dizüstü bilgisayar ya da ev PC'sine sahip herkese, buluta dosya

bulutta da depolayabilirsiniz. Ve buluta bir kez yükledikten

yükleme ve oradaki dosyaları indirme ve değiştirme imkanı

sonra Cloud Portal Office aracılığıyla daima kullanabilirsiniz.

verdiğini bilmek hoşunuza gidecektir. Tek ihtiyaçları olan geçerli
bir abonelik.

Ayrıca, tüm ekip üyelerinin, nerede olurlarsa ve ne şekilde
çalışırlarsa çalışsınlar, aynı versiyona sahip olduğunun

Dahası, bulut ve PC'niz ya da MAC'iniz arasında otomatik

bilinciyle fikirlerinizi güvenle paylaşabilir ve diğerleriyle işbirliği

senkronizasyon yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede,

yapabilirsiniz. Tek ihtiyaçları olan bir PC ya da MAC'in yanı sıra

ikisinden birinde yapılan değişiklik diğerine de yansır ve ekibiniz

standart bir internet tarayıcısıdır.

nasıl erişildiğine bakılmaksızın en yeni bilgilerle çalışabilir.

ANIDEN GELEN ILHAM.
GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR PAYLAŞIM.

Cloud Portal Office iş başında
Bütün haftayı yeni bir proje üzerinde çalışarak geçirdiniz. Cloud
Portal Office'i kullandığınız için zaman çizelgeleriniz, bütçeleriniz,
araştırma materyalleriniz, sunumlarınız, risk/fayda analizleriniz ve
yatırım geri dönüşü tahminleriniz bulutta duruyor.
Cumartesi sabahındasınız. Bir anda zaman çizelgesinin
yanlış olduğunu fark ediyorsunuz. Neyse ki, bunu buluttan
düzeltmeniz mümkün.
Dizüstü bilgisayarınızdan giriş yapıyor ve zaten senkronize
edilmiş olan dosyaya erişiyorsanız. Zaman çizelgesini düzeltiyor,
bütçeyi ve yatırım geri dönüşü tahminlerini güncelliyor,
etiketliyor ve kaydediyorsunuz.
Etiketlenen dosyalar, ekipteki kişilere dosyanın değiştiğine dair
otomatik olarak uyarı gönderir, böylece herkesin daima güncel
kaldığından ve en son bilgilerle çalıştığından emin olabilirsiniz.
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Güvenlik ve Esneklik

Konu güvenlik olunca riske giremezsiniz /This is Why /İşte
bu yüzden Cloud Portal Office'de endüstri lideri şifreleme
ve erişim kontrolü bulunuyor.

konusunda endişeliyseniz, verilerinizi depolamak için

İstediğiniz an hizmetin kapsamını büyütebilir ya da
küçültebilirsiniz

kullandığımız sunucuların yalnızca Avrupa'da olduğunu

Sharp'ın diğerlerinden ayıran şeylerden birisi ürünlerimizin

ve rutin devlet erişiminden bağımsız olduğunu bilmek sizi

Cloud Portal Office ile kullanıma hazır durumda olmasıdır.

rahatlatacaktır.

Hizmeti yeni kullanıcılara açmak için tek yapmanız gereken

Kullanıcılar için, bulut her yerdedir. Güvenliği sağlamak

onlara aylık abonelik vermektir.
Tüm verileriniz erişim kontrolleri, güçlü güvenlik duvarları,
en ileri şifreleme teknolojisi ve yedekli sistemler tarafından

Bu otomatik olarak yenilenen kişisel abonelikler kullanıcıların

korunmaktadır. Yani verileriniz daima güvende, daima emin ve

Cloud Portal Office'e bu broşürde açıklanan cihazlar vasıtasıyla

daima kullanılabilir durumdadır.

oturum açarak erişebilmelerini sağlar. Ve bunları Sharp'tan ya
da yetkili ortaklarımızdan birinden alıyor olsanız da, yalnızca

Çalışanlar işten ayrıldığında ya da yeni bir göreve atandığında,

net bir denetim izi vasıtasıyla tüm eylemleri görebilecek olan

güvenli bir web sayfası aracılığıyla kullanıcı aboneliklerini

kendi IT çalışanlarınızın yönetimindedirler.

yönetebilir, erişim haklarını değiştirebilir ve anında depolama
alanını artırabilirsiniz.

BAĞLI İNSANLAR.
PAYLAŞILAN FİKİRLER.
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Teknik Özellikler
Genel

Desteklenen MFP'ler

Erişim seçenekleri

İnternet tarayıcısı (PC/Mac), Mobil Cihaz (iOS/Android), MFP ön paneli,
BIG PAD (PenSoft Yazılımıyla ya da bu yazılım olmadan), Desktop Sync Yazılımı

Sharp OSA 4.0 (veya üstü) kullanan bulut özellikli MFP

Azami bağlı cihaz sayısı
için sınır yoktur

MFP'ler, BIG PAD'ler, Mobil Cihazlar, PC'ler (tarayıcı üzerinden)
Lisans başına 3 Masaüstü Senkronizasyon istemcisi

PostScript desteği (PDF'leri basmak için)

MX-AMX2

ADSL/Broadband (Mbps) dahil ağ hızı 5 (minimum)
10+ (önerilen)

MFP'de baskı desteği
Dosya formatları

PDF, TIFF, JPEG, XPS

Karşıya dosya yükleme boyutu (MB) (Maks)
Tarayıcı
300
Mobil uygulama
5
MFP tarama/Baskı uygulaması
250
BIG PAD/PenSoft
300
Masaüstü senkronizasyonu
300

Renk modu

Oto

Karşıdan dosya indirme boyutu (MB) (Maks)
Tarayıcı
300
Mobil uygulama
20*
MFP tarama/Baskı uygulaması
250
BIG PAD/PenSoft
300
Masaüstü senkronizasyonu
300

Desteklenen İşletim Sistemleri
Windows® PC
Windows XP (32 bit)
Windows Vista (32 bit)
Windows 7/8 (32 ve 64 bit)

Mac
OSX (10.6 veya üstü)

Firefox (v14 veya üstü)
Chrome (v18 veya üstü)
Internet Explorer (v9 veya üstü)
Firefox (v14 veya üstü)
Chrome (v18 veya üstü)
Internet Explorer (v9 veya üstü)
Firefox (v14 veya üstü)
Chrome (v18 veya üstü)
Safari (6.0.2 veya üstü)
Firefox (v14 veya üstü)
Chrome (v18 veya üstü)

Mobil cihaz

Apple iOS 5.0, 6.0 (ve üstü)
Akıllı telefonlar ve tabletler için Android 2.3, 4.0 (ve üstü)

Masaüstü senkronizasyonu

Windows 7/8 (32 bit ve 64 bit)
OS X 10.6 (veya üstü)

Güvenlik
Dosya şifrelemesi

karşıya yüklenen tüm dosyaların otomatik şifrelenmesi
256 AES şifrelemesi

Baskı kopyaları (Maks)

999

Kağıt boyutu

A4, A3, Auto, Legal

Yönelim

Dikey, yatay

Kağıt boyutuna sığdırma

Açık

Çift taraflı baskı

1-taraflı, 2-taraflı (kitap), 2-taraflı (tablet)

Zımba

Evet

Delgi

Evet

Ofset

Evet

Dizme

Gruplama, sıralama

MFP'de tarama desteği
Dosya formatları

PDF, TIFF, JPEG, Şifreli PDF, PDF/A, XPS

Tarama önizleme

Evet (10.1” ve üstü paneller)

Dosya isimlendirme seçeneği

Evet

Tarama çözünürlüğü (dpi)

100, 150, 200, 300, 400, 600

S/B sıkıştırma

Yok, MH, MMR, JPEG renkli sıkıştırma oranı varsayılanı “orta” olacak

PDF şifresi girme seçeneği

Evet (Şifrelenmiş PDF dosyası türü seçildiyse)

Gönderme boyutu

A4, A3, Auto, Legal

Çift taraflı tarama

1-taraflı, 2-taraflı

Pozlandırma modu

Metin-baskı-fotoğraf, baskı fotoğraf, fotoğraf, harita

Pozlandırma seviyesi

0 (Oto), 1, 2, 3, 4, 5

İş oluşturma seçeneği

Evet

Boş sayfayı atlama

Evet

Desteklenen BIG PAD'ler
Mart 2013'ten sonra çıkan ve PenSoft Yazılımını destekleyen BIG PAD'ler

Güvenli belge iletimi
MFP'ler
Android uygulamaları
Apple uygulamaları
BIG PAD konektörü
PC/Mac

SSLv3.0 / TLS v1.0 AES256-SHA1
SSLv3.0 / TLS v1.2 AES256
SSLv3.0 / TLS v1,2 AES256
SSLv3.0 / TLS v1.2 AES256
Kullanıcının PC/Mac tarayıcısının özelliklerine tabidir

PenSoft yazılımı desteklenmiyorsa Cloud Portal Office BIG PAD konektörü yazılımı gereklidir
Windows 7 (veya üstü) destekleyen PC

Notlar
* Ağ durumuna ve mobil cihaz özelliklerine bağlı olarak daha büyük dosyalar indirilebilir.
Tasarım ve teknik özelliklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. Baskı esnasında sağlanan tüm bilgiler doğruydu. Windows, Windows XP, Windows Server ve Windows Vista, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
Tüm diğer şirket isimleri, ürün isimleri ve logolar kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. ©Sharp Corporation Eylül 2013 Ref: Cloud Portal Office Broşürü. Tüm ticari markalar onaylanmıştır. E&OE.

www.sharp.com.tr

