
SynappxTM Go
Produktywność na każdym kroku

Kilka słów o Synappx Go 
Smartfony zmieniły nasz sposób życia i pracy, a teraz mogą zmienić sposób, w jaki współdziałamy w miejcu pracy. Dzięki Synappx Go 
możesz udostępniać, skanować i drukować swoje treści w podróży. Możesz również łatwo wyświetlać zawartość na ekranie monitora 
lub skanować dokumenty i uwolnić zadania druku na urządzeniu wielofunkcyjncym - w dowolnym miejscu i czasie.

www.sharp.pl

• Zmieniają się zachowania pracowników - spontaniczna 
współpraca staje się coraz bardziej powszechna

• Zastosowanie urządzeń mobilnych ma duże znaczenie, jako że 
zależność od nich stale rośnie

• Pracownicy są często sfrustrowani z powodu zastosowania 
wielu różnych technologii

• Pracownicy często nie mogą uzyskać dostępu do potrzebnych 
treści lub podłączyć urządzeń, gdy nie są zaznajomieni z daną 
technologią

• Pomaga pracownikom w wydajniejszej, bardziej produktywnej 
oraz spontanicznej współpracy dzięki łatwemu udostępnianiu 
treści

• Korzysta z mobilnych urządzeń pracowników - dobrze 
znanej im technologii - aby pomóc wyeliminować szkolenia 
i umożliwić bezpieczną pracę ze wspólnymi urządzeniami 
biurowymi 

• Upraszcza obsługę za pomocą jednej aplikacji do skanowania, 
drukowania i wyświetlania zawartości

• Łączy pracowników i urządzenia - wystarczy stuknąć znacznik 
NFC, aby uzyskać dostęp do pożądanej zawartości na 
urządzeniu wielofunkcyjnym lub monitorze.

Wyzwania: Zalety Synappx Go:
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Urządzenia wielofunkcyjne i monitory są jeszcze bardziej osobiste niż kiedykolwiek
Synappx Go pomaga Ci robić więcej w ciągu dnia, a wszystko to z poziomu Twojego telefonu.   
Ułatw sobie spontaniczną współpracę i spraw by Twoje miejsce pracy było inteligentne i bezpieczniej-
sze, dzięki wykorzystaniu technologii, którą już dysponujesz.

• Po prostu korzystaj z aplikacji, nie musisz się uczyć obsługi sprzętu

• Skonfiguruj spersonalizowane ustawienia skanowania i dostęp do pamięci w chmurze, aby zaosz-
czędzić czas

• Bezdotykowe operacje na wspólnych urządzeniach biurowych pozwalają na korzystanie z kluczo-
wych funkcji Synappx Go

Współpraca w ruchu
Dzięki wykorzystaniu monitorów, Synappx Go ułatwia współpracę w dowolnym miejscu 
i czasie. Twój zespół może spotkać się nie tylko w sali konferencyjnej, ale również 
w kameralnej przestrzeni do spotkań lub kafeterii. Nawet korytarze mogą stać się miejscami 
współpracy. 

• Wystarczy stuknąć znacznik NFC, aby wyświetlić swoje pliki na monitorze Sharp.

• W ten sposób członkowie zespołu mogą również pobierać treści i współpracować.

• Zmodyfikowana zawartość jest zapisywana z powrotem w oryginalnych lokalizacjach.

Pomaga uprościć skanowanie dokumentów i drukowanie
Nie ma potrzeby uczyć się, jak korzystać z różnych urządzeń wielofunkcyjnych, ani 
przechodzić przez skomplikowane procesy logowania. Skanowanie dokumentów lub 
uwalnianie zadań druku przy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego Sharp jest łatwiejsze 
niż kiedykolwiek -wystarczy kilka stuknięć w tag NFC na telefonie komórkowym!

•  Zmaksymalizuj wygodę i prywatność dzięki Synappx Go i funkcjom druku 
podążającego i druku bezpośredniego z wybranych usług przechowywania 
w chmurze

•  Skanuj dokumenty do często używanych miejsc docelowych, swojego adresu e-mail, 
grupy osób lub wybierz usługi przechowywania w chmurze

Portal administratora Synappx do scentralizowanego 
zarządzania
Portal administratora Synappx pozwala na monitorowanie aplikacji Synappx 
i zarządzanie nimi z jednego miejsca. Tutaj administratorzy uzyskują scentralizowaną 
kontrolę nad wszystkimi niezbędnymi komponentami aplikacji Synappx. 
Wizualizowane dane są widoczne dla administratorów, co daje im wgląd w trendy 
organizacyjne.

Bezpieczeństwo jest naszym głównym priorytetem
Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu dla innowacyjnej technologii 
firmy Sharp. Dzięki technologiom Microsoft® Azure, Microsoft® 365, Google 
Workspace™ i najlepszym praktykom firmy Sharp w zakresie bezpieczeństwa aplikacje 
i usługi Synappx są chronione na wielu poziomach. Aby dowiedzieć się więcej o 
bezpieczeństwie technologii Synappx, pobierz nasz raport na temat bezpieczeństwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sharp.pl/synappx-go  
Aby uzyskać szczegółowe informacje, np. na temat obsługiwanych środowisk i wskazówek dotyczących korzystania z aplikacji, 
odwiedź nasze centrum pomocy technicznej pod adresem www.sharp.pl/synappx-go/support


