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O compartilhamento de conteúdo on-line por meio de serviços de nuvem populares tornou-se uma ferramenta essencial para a 
colaboração. Maior segurança de rede e restrições de tamanho de arquivos limitam a capacidade dos usuários de enviar por e-mail 
documentos técnicos coloridos e em P&B em tamanho integral. Os sistemas KIP incluem o KIP Cloud Connect, que oferece a capacidade 
de digitalizar para a - e imprimir da - nuvem diretamente da tela multitoque. Não importa se o serviço de nuvem for usado para documentos 
pessoais ou para a colaboração em projetos, os sistemas KIP proporcionam acesso rápido para imprimir dados coloridos ou em P&B. 
Digitalize um documento para a nuvem na tela sensível ao toque e acesse-o imediatamente do seu computador de mesa ou dispositivo 
móvel.

KIP Cloud Connect
Tela sensível ao toque com recursos multitoque

Vários locais na nuvem

Arquivo para impressão
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Principais recursos do KIP Cloud Connect
Selecione entre diversos serviços de nuvem | Imprima do KIP Cloud Connect | Digitalize para o KIP Cloud Connect | Conexões 
de nuvem ilimitadas | Arquivos únicos ou múltiplos | Escolha arquivos de diversos serviços de nuvem para trabalhos de 
impressão individuais | Fácil configuração da tela multitoque | Impressão de jogos ordenados

Opções de Serviços de Nuvem
Microsoft® OneDrive | Microsoft® Office SharePoint | Google Drive | Box.com | Dropbox

Impressão Multitoque da Nuvem
Imprima em impressoras KIP P&B | Imprima em impressoras KIP Colour* | Imprima área de interesse | Crie jogos ordenados 
de diversos serviços de nuvem

Digitalização Multitoque para a Nuvem
Digitalize para a localização individual na nuvem | Digitalize para a localização de projeto na nuvem | Digitalize arquivos de 
uma ou múltiplas páginas para a nuvem | Digitalize documentos coloridos ou em P&B | Digitalize área de interesse

Pré-visualização de Imagens
Controles multitoque: Faça zoom, panorâmica e gire | Faça zoom da área de interesse

*Requer KIP Copy e Print Plus


