S m a r t Wo r k G a te wa y
Mở khóa tiềm năng phát triển

Không chỉ là cỗ máy, mà là nền
tảng cho phép làm việc thông minh
Ngày nay, không một thiết bị in truyền thống nào có thể đáp ứng được
những nhu cầu khắt khe của môi trường làm việc hiện đại đòi hỏi sự
kết nối và tính di động cao. Đã đến lúc quên đi những thiết bị in độc
lập, chỉ có vài chức năng cơ bản để tập trung vào những giải pháp
tiên tiến, tích hợp và tiết kiệm thời gian hơn.

K Ế T N Ố I T R O N G K Ỷ N G U Y Ê N C Ủ A T H À N H T Ự U K Ỹ T H U ẬT S Ố

Trong thời đại kỹ thuật số, nơi làm việc là một mạng lưới tập hợp những thiết bị phần
cứng, phần mềm, hệ thống đám mây, máy chủ và nhiều nền tảng khác nhau. Hợp
nhất được mạng lưới trên đã là một thách thức; việc đảm bảo tính hiệu quả của quy
trình làm việc kỹ thuật số trong một tập thể cũng không kém phần rủi ro. Tệp tin có
thể để nhầm chỗ hoặc thông tin mật có thể bị lộ.
Với Smart Work Gateway, máy in, máy in đa năng và phần mềm sẽ được hợp nhất
để mang đến trải nghiệm người dùng tiện lợi, trực quan, kết nối di động và kết nối
đám mây, sự bảo mật tuyệt đối và khả năng tiếp cận các dịch vụ mở rộng.

Smart Work Gateway cho phép bạn vận hành một hệ sinh thái kết hợp mọi công
nghệ, chức năng và khả năng mở rộng cần thiết để thực hiện công việc của bạn cũng
như của tập thể một cách trơn tru.
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Tr u n g t â m l à m v i ệ c
thông minh
Smart Work Gateway biến đổi MFD (thiết bị đa chức năng) thành trung tâm
làm việc kỹ thuật số của bạn.

Không chỉ là chiếc máy in thông minh, nó còn giúp nâng cấp
quy trình làm việc nhờ sức mạnh và sự nhanh nhạy trong kết
nối, giao tiếp và hợp tác.
Giúp loại bỏ hàng rào công nghệ, cho phép bạn làm việc linh hoạt hơn theo cách của mình, Cổng
làm việc thông tin tích hợp toàn diện các dịch vụ đám mây, quy trình làm việc thông minh, sự linh
động nhạy bén và các tính năng bảo mật dữ liệu 360°. Bạn có thể tạo và chia sẻ tài liệu giấy và tài
liệu kỹ thuật số cũng như sử dụng chức năng quản lý dự báo để đưa ra quyết định chính xác, kịp
thời.

CÁNH CỔNG MỞ R A
NHỮNG TIỀM NĂNG MỚI

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
THÔNG MINH
Tối giản quy trình và nâng
cao hiệu quả nhờ các tính
năng tự động hóa

QUẢN LÝ ĐƠN GIẢN HƠN
Tối ưu thiết bị, cho phép
quản lý từ xa qua một cổng
bằng các dịch vụ chủ động
thông minh

YẾU TỐ LINH ĐỘNG VÀ
TÍCH HỢP ĐÁM MÂY
Tự do làm việc tại bất kỳ
nơi đâu, bằng bất kỳ cách
nào nhờ kết nối trực tiếp với
nhiều dịch vụ đám mây

BẢO VỆ 360°
Bảo vệ toàn diện thiết bị và
tài liệu bảo mật của bạn
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Quy trình làm việc thông minh
Tối giản quy trình xử lý tài liệu hiện tại và giúp chia sẻ nội dung
một cách bảo mật để nâng cao năng suất và tính cạnh tranh.
TỐI GIẢN QUY TRÌNH
Trải nghiệm một nền tảng quản lý quy trình làm
việc khép kín, bảo mật. Tự động hóa quy trình làm
việc nhờ tính năng xử lý tài liệu với cài đặt trước.
N Â N G C A O N Ă N G S U ẤT
Số hóa thông tin từ một điểm trung tâm cũng như
giảm thời gian, chi phí cho các chức năng quản lý.
CẢI THIỆN TR ẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG
VÀ K H ÁC H H À N G
Cởi bỏ những nút thắt trong quy trình làm việc và
kinh doanh, cho phép hành động và phản ứng
nhanh hơn trước yêu cầu của khách hàng. Số hóa
và tự động hóa giúp loại bỏ sai sót do con người
để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.

Quản lý đơn giản hơn
Tiêu chuẩn hóa và tối ưu quy trình làm việc kỹ thuật số
thông qua một điểm tập trung quản lý mọi thiết bị kết nối
duy nhất, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
K I Ể M S O ÁT T R I Ệ T Đ Ể H Ơ N
Sử dụng các phần mềm mạnh mẽ như
Management Console và Fuji Xerox Direct làm đầu
mối tập trung quản lý thiết bị và quy trình làm việc
kỹ thuật số để kiểm soát tốt hơn. Bạn có thể tải
riêng ứng dụng nếu muốn và cài đặt trên bất kỳ
thiết bị đa chức năng (MFD) nào.
C Ả I T H I Ệ N H I Ệ U Q UẢ VẬ N H À N H B Ằ N G
DỊCH VỤ TỰ PHỤC VỤ
Bạn cũng có thể chủ động hỗ trợ nhóm thiết bị của
mình – tìm kiếm, lắp đặt, giám sát, quản lý nhật ký
thiết bị và nhiều công việc khác – trong khoảng thời
gian hoạt động tối đa. Với việc nắm rõ chi tiết thiết
bị hơn, bạn sẽ tối ưu được các chi phí vận hành.
Đ ƯA R A Q U Y Ế T Đ Ị N H S Á N G S U ỐT H Ơ N
Quy trình quản lý, gia hạn và nâng cấp đơn giản sẽ
giúp quãng thời gian bạn sử dụng các thiết bị Fuji
Xerox có ích hơn. Công cụ của chúng tôi cập nhật
các thiết bị Fuji Xerox theo thời gian thực và cung
cấp số liệu phân tích thực tế dựa vào quá trình sử
dụng, giúp dự đoán lỗi trước khi xảy ra.
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Yếu tố linh động và tích hợp đám mây
Tự do làm việc tại bất kỳ nơi đâu, bằng bất kỳ cách nào nhờ kết nối
trực tiếp với nhiều dịch vụ đám mây

S Ử D Ụ N G Đ Á M M ÂY Đ Ể TĂ N G C Ư Ờ N G
HIỆU QUẢ KINH DOANH
Fax và tài liệu sao chụp được gửi tới sẽ tự
động được tải lên thư mục làm việc của bạn.
Bạn có thể bật nhận thông báo email để biết
khi có tài liệu mới tải lên. Bạn cũng có thể dễ
dàng tìm kiếm tài liệu, nhờ đó phản hồi yêu cầu
của khách hàng nhanh chóng hơn.
LUÔN TƯƠNG THÍCH VỚI PHONG
CÁCH L ÀM VIỆC CỦA BẠN
Mọi máy in đa năng sử dụng Smart Work
Gateway đều cho bạn sự tự do được làm việc
mọi nơi, mọi cách nhờ kết nối trực tiếp với
Google DriveTM , Microsoft ® OneDrive ® và
DropboxTM cùng khả năng truy cập các tùy
chọn bổ sung thông qua Trung tâm dịch vụ
đám mây của Smart Work Gateway.

Ngày nay, những người lựa chọn sự linh động
chắc chắn sẽ coi trọng khả năng kết nối để in
từ nhiều thiết bị và Smart Work Gateway sẵn
sàng đáp ứng yêu cầu đó với chức năng NFC
tùy chọn, Wi-Fi direct, Apple ® AirPrint ® và
Mopria ®. Với các giải pháp di động NFC, Wi-Fi
direct và BLE, người dùng sẽ có được trải
nghiệm tăng cường nhờ khả năng kết nối dễ
dàng và sự bảo mật tuyệt đối.

T I Ệ N L Ợ I , ĐA N Ă N G VÀ C Ó K Ế T
N Ố I Đ Á M M ÂY
Nhờ các ứng dụng dễ dùng như Cloud
on-demand Print, việc in từ máy in sử dụng
Smart Work Gateway cũng dễ chẳng kém
việc gửi tệp trong email – đơn giản, bảo mật,
tự do.

Bạn có thể sao chụp hoặc in trực tiếp lên
hoặc từ đám mây, dễ dàng chia sẻ tài liệu
với cá nhân hoặc tập thể mà không phải
thao tác nhiều bước hoặc tạo tài liệu có thể
chỉnh sửa được từ bản cứng. Với thiết bị,
mọi thứ đều có thể.
 IAO DIỆN NGƯỜI DÙNG DI ĐỘNG
G
VÀ X ÁC T H Ự C D I Đ Ộ N G
Sử dụng điện thoại thông minh làm giao diện
điều khiển di động để thực hiện các chức
năng cơ bản như sao chép, gửi fax và sao
chụp trên thiết bị. Trực tiếp quản lý tùy chọn
các tác vụ và thực hiện từ điện thoại thông
minh để tiết kiệm thời gian.

Bạn cũng có thể xác thực MFD Fuji Xerox
bằng điện thoại thông minh. Chỉ cần chạm
điện thoại vào MFD để tự động đăng nhập
và truy cập.
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Bảo vệ 360°
Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Với Fuji
Xerox, bạn có thể yên tâm tập trung vào công việc vì công nghệ
của chúng tôi luôn vượt mức tiêu chuẩn bảo mật hiện hành.

Q U Ả N LÝ Q U Y Ề N K Ỹ T H U ẬT S Ố
(DRM)
Với công nghệ truyền dữ liệu mã hóa, phần
mềm bảo mật tiên tiến, cam kết tuân thủ và
đảm bảo quyền cá nhân, Smart Work Gateway
cho phép duy trì khả năng DRM mạnh mẽ, giúp
bạn kiểm soát hoạt động sử dụng, sửa đổi và
phân phối các tài liệu bản quyền.
X ÁC THỰC NGƯỜI DÙNG MỘT CHẠM
Smart Work Gateway bảo mật mọi hoạt động
in thông qua xác thực người dùng một chạm.
Bạn có thể kiểm soát người sử dụng MFD
cũng như cấp quyền tiếp cận tài liệu in chỉ sau
khi đã xác thực người dùng.
CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT DẤU VẾT TÀI LIỆU
Smart Work Gateway có thể giúp giảm thiểu
các mối đe dọa nội bộ và nguy cơ rò rỉ thông
tin.
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Mọi hoạt động sao chép, in, sao chụp và gửi
fax đều được lưu tự động kèm thông tin
người dùng, loại tài liệu và thiết bị đã sử
dụng. Chế độ này là một phần của chức
năng kiểm soát dấu vết tài liệu và sẽ hỗ trợ
tra xét trong trường hợp xảy ra rò rỉ. Chức
năng kiểm soát dấu vết tài liệu cũng sẽ đảm
bảo rằng tài liệu đã được xử lý đúng quy
trình, khuyến khích nhân viên chịu trách
nhiệm và làm chủ hoạt động bảo mật các tài
liệu do mình quản lý.
QUẢN LÝ DỮ LIỆU THOẢI MÁI HƠN VÀ
NGĂN NGỪA XÂM NHẬP TRÁI PHÉP
Xây dựng nguồn dữ liệu toàn vẹn bằng cách
đặt quyền truy cập tài liệu cho cả người
dùng nội bộ và bên ngoài. Tránh việc thất
thoát thông tin nhờ khả năng tạo kế hoạch
sao lưu thông tin dự phòng cho mọi tài liệu
sao chụp.

L À M V I ỆC T RO N G T ƯƠ N G
L A I: VĂ N PH Ò N G TOÀ N C ẦU
Giờ đây khi các công ty bắt đầu đặt văn phòng ở nhiều địa điểm khác nhau, họ muốn
một môi trường làm việc xuyên suốt biên giới và hoạt động song song với nhau. Mô
hình Văn phòng toàn cầu mới mẻ này chỉ hiệu quả khi sử dụng đúng công cụ quản lý
để đảm bảo sự bảo mật, tiện lợi và kết nối bất kể khoảng cách địa lý.

Thiết kế để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, Smart Work
Gateway hướng tới việc đáp ứng những nhu cầu đang không
ngừng thay đổi của các văn phòng hiện đại:

DÙ L ÀM VIỆC Ở ĐÂU, DỮ
LIỆU CỦA BẠN SẼ LUÔN
B Ả O M ẬT.
Để thực hiện bảo mật dữ liệu một
cách toàn diện hơn, Smart Work
Gateway kết hợp nhiều tính năng
bảo mật sáng giá giúp bảo vệ trọn
vẹn vòng đời quản lý thông tin: từ
cấp thiết bị (tạo tài liệu) đến đặt
quyền truy cập khi chia sẻ tài liệu và
tạo bản sao lưu để sử dụng khi cần.

KẾT NỐI THEO YÊU CẦU
MỌI LÚC, MỌI NƠI.
Nhờ khả năng kết nối trực tiếp với
nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám
mây, Smart Work Gateway cho phép
tối giản quy trình xử lý tài liệu hiện tại
bằng cách kết hợp quy trình nội bộ
và dịch vụ đám mây hiện dùng vào
chung một hệ thống. Không chỉ thế,
nhân viên còn có thể kết nối bằng
ứng dụng di động mới. Ứng dụng
này sẽ biến điện thoại thông minh
thành giao diện điều khiển di động.
Giờ đây bạn có thể sao chép, sao
chụp và in bằng điện thoại ở bất kỳ
nơi đâu và bất kỳ lúc nào.

TƯƠNG TÁC VỚI GIAO DIỆN
NGƯỜI DÙNG TRỰC QUAN VÀ
HỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ
Giao diện người dùng (UI) của
Smart Work Gateway là sản phẩm
tốn nhiều chất xám để tái thiết kế
nhằm đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng
có thể dễ dàng sử dụng. Bảng cảm
ứng UI màu 10,1 inch mới có khả
năng phản hồi các thao tác chạm
và quét không kém màn hình của
bất kỳ thiết bị thông minh nào. Thiết
kế trực quan cho phép sử dụng
thiết bị bằng một ngón tay và có thể
đổi nhiều góc độ để xem rõ hơn.
Ngoài ra, chương trình UI cũng hỗ
trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng
Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung (giản
thể/phồn thể), tiếng Hàn, tiếng Thái
và tiếng Việt. Người dùng có thể
thoải mái thay đổi để phù hợp với 7
nhu cầu.

Tập hợp các giải pháp
thông minh
APEOSWARE MANAGEMENT SUITE

DOCUSHARE®

Là phần mềm tích hợp nhiều ứng dụng hỗ trợ quản
lý và vận hành các thiết bị và máy in đa năng. Phần
mềm gồm nhiều ứng dụng riêng rẽ thực hiện các
chức năng như quản lý thiết bị, quản lý người dùng,
quản lý nhật ký máy, quản lý in và quản lý quy trình.

Là hệ thống quản lý nội dung có khả năng quản lý
tệp tin (tài liệu giấy và kỹ thuật số từ bất kỳ nguồn
nào) và quy trình làm việc. DocuShare® giải quyết
các vấn đề liên quan đến sao chụp, xử lý và chia sẻ
nội dung. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng
DocuShare® Flex, phần mềm di chuyển thông tin
trênđám mây dạng SaaS (Software as a Service).

CLOUD ON-DEMAND PRINT
Phần mềm này cho phép người dùng tải lên và in
tệp tin thông qua máy chủ trên đám mây hoặc bất
kỳ máy in có kết nối đám mây nào. Người dùng có
thể dễ dàng in từ điện thoại hoặc máy tính ở bất kỳ
đâu hay bất kỳ lúc nào mà không cần phần mềm cài
đặt chuyên dụng.
DEVICE LOG SERVICE
Phần mềm cho phép quản trị viên tính toán và xem
thông số sử dụng thiết bị hoặc nhật ký tác vụ báo về
từ máy in đến trung tâm dữ liệu Fuji Xerox qua trình
duyệt mạng. Phần mềm chứa dữ liệu về “quản lý
lịch sử sử dụng”, “thông tin phân tích chi phí đầu ra”
và “công tác phân bổ chi phí” mà không cần máy
chủ chuyên trách. Dịch vụ này cho phép thu thập
thông tin trạng thái sử dụng của tất cả thiết bị đa
chức năng về một trang chuyên dụng thay vì rải rác
ở nhiều nơi.

DOCUWORKS®
Là ứng dụng xử lý tài liệu cho phép quản lý và chia
sẻ thông tin, DocuWorks® cho phép xử lý trực quan
nhiều tài liệu điện tử trên màn hình máy tính dễ
dàng như xử lý tài liệu giấy. Khi tích hợp cùng dịch
vụ đám mây, người dùng thậm chí có thể truy cập
thông tin từ xa mọi lúc, mọi nơi.
SCAN DELIVERY
Thiết kế để tự động quét tài liệu giấy và phân loại
vào các vị trí chuyến đến, đây là phần mềm thích
hợp cho các công việc có sự lặp lại. Bạn có thể
chọn nhiều loại cài đặt khác nhau như kiểu quét bản
gốc, xử lý hình ảnh, định dạng đầu ra và chọn trước
vị trí lưu rồi lập trình để tự động quét chỉ bằng một
nút.

Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.
Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Nghiêm cấm sao chép
Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau :
Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương.
Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp không được sử dụng, v.v…
Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật.
Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm hình
nghệ thuật, etc..) bị nghiêm cấm trừ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

An toàn sử dụng

Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn cẩn thận
để sử dụng đúng cách.
Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định.
Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam
Tầng 12, Tòa nhà Vincom
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (84-28) 38 290 038
Fax: (84-28) 38 290 032

Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh Hải Phòng

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 14, Tòa nhà VCCI
9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 38 241 063
Fax: (84-24) 38 241 113

Tầng 4, Tòa nhà Harbour View
12 Trần Phú, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3859 236
Fax: (84-225) 3859 239

Tầng 5, Tòa nhà VP Indochina Riverside
74 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (84-236) 3892 896
Fax: (84-236) 3892 895

https://www.fujixerox.com.vn/
Xerox, Xerox và Thiết Kế cũng như Fuji Xerox và Thiết Kế là những nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của
Xerox Corporation tại Nhật Bản và/hoặc các quốc gia khác.

Các thông tin như của tháng 07 năm 2019.
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