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KIP Smart Print & Smart Scan são abordagens flexíveis para a execução de trabalhos de impressão e digitalização – respondendo às 
necessidades de negócios móveis, fornecendo uma solução em nuvem sem driver.  Não interessa se você está usando um iPhone, PC, 
Mac ou laptop; o KIP Smart Print simplifica a impressão de conveniência usando o seu provedor de e-mail favorito. Digitalize para e-mail 
um documento inteiro ou apenas uma pequena área, usando o KIP Smart Scan.

Configure qualquer sistema KIP para receber e-mails e seus anexos em intervalos predeterminados.  Os documentos anexados são 
impressos usando palavras-chave para a contagem de cópias, dimensionamento e senha numérica segura KIP.  Alternativamente, 
arquive os documentos e acesse-os da tela multitoque, do KIP ImagePro ou do PrintPro.net.  KIP Smart Scan & Smart Print permitem 
que os usuários façam uma "cópia" de um KIP para outro em qualquer lugar do mundo com apenas um endereço de e-mail.

KIP Smart Print & Scan
Envio de impressões

Use com qualquer telefone, tablet, laptop ou PC

MAC / LINUX PCLAPTOPSMARTPHONE TABLET

Impressão de e-mail fácil de usar

Palavras-chave opcionais para 
maior flexibilidade
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Principais Recursos do KIP Smart Print & Scan

Use com qualquer smartphone, tablet, laptop ou PC | Não é necessário instalar drivers ou aplicativos | Envie arquivos prontos 
para imprimir por meio de anexos de e-mail | Funciona com qualquer impressora KIP ativada para web | Imprima documentos 
coloridos ou em P&B | Digitalize documentos em tamanho real | Escolha uma área de interesse | Digitalização remota 
impressa ou arquivada automaticamente por impressora KIP | Acesse documentos arquivados via aplicativos KIP | Palavras-
chave opcionais proporcionam maior flexibilidade

KIP Smart Print
Funciona com qualquer sistema de impressão KIP ativado para web | Impressão de documentos coloridos ou em P&B | Senha 
numérica (PIN) segura do Smart Print via e-mail | SSL para conexão criptografada | Compatível com e-mail POP3 ou IMAP 
| Monitor de e-mail configurável | Arquive ou imprima e-mails recebidos | Anexe vários arquivos para criar jogos | Palavras-
chave para nome de arquivo, contagem de cópias, tipo de material de impressão, dimensionamento, senha numérica segura 
KIP

KIP Smart Scan
Funciona com qualquer sistema de impressão KIP ativado para web |Digitalização colorida ou em P&B para e-mail | Digitalize 
área de interesse para e-mail | Digitalize da nuvem para sistemas KIP remotos via web | Digitalização remota impressa 
automaticamente | Digitalização remota arquivada automaticamente


