
Vaš izziv
Poleg uporabe računalnikov Mac in Windows v uradih in v 
šolah, se je v zadnjih letih pojavila potreba po tiskanju z 
mobilnih naprav, kot so tablice ali pametni telefoni. 
Nameščanje gonilnikov za tiskalnike na takšne naprave ni 
priročna. Poleg tega uporabniki, ki se ne nahajajo v pisarni, 
nimajo dostopa do omrežja in zato ne morejo tiskati. Istočasno 
pa produktivnost in učinkovitost lahko ohranjamo samo, če 
lahko dosežemo tiskanje na daljavo, ne da bi bilo potrebno 
namestiti gonilnike za tiskalnike.

Naša rešitev
Povezovanje Toshiba e-BRIDGE Next MFP in Google Cloud 
Print omogoča izvedbo težkih nalog. Sedaj lahko tiskate z 
mobilnih naprav in notesnikov tudi če niste v pisarni ali 
povezani v omrežje. Poleg tega lahko to počnete, ne da bi 
morali namestiti gonilnik tiskalnika; povečajte lastno 
učinkovitost.

•  Tiskajte z vaše mobilne 
naprave, ko ste na poti.

•  Daljinsko tiskanje z PC-ja Chrome 
Book, Windows ali Mac, brez 
namestitve gonilnika tiskalnika.

•  Uporaba MFP (Multi-funkcionalnega 
tiskalnika) tudi ko niste povezani v omrežje. 

Predstavitev funkcije

Tiskalna 
aplikacija
Google Cloud
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“CLOUD PRINT” APLIKACIJA

Vaše koristi
S tablic in telefonov Android, iPadov in iPhonov, Chrome 
Books, Windows in Mac PC-jev, lahko tiskate tako, da 
registrirate Toshiba e-BRIDGE Next MFP v račun Google 
Cloud Print.

Ni potrebno, da se nahajate v okolju omrežja ali da namestite 
gonilnik tiskalnika.

Če ste v pisarni, šoli ali celo na cesti, lahko s svoje naprave 
pošljete tiskalno opravilo, pa čeprav če uporabljate več naprav 
in več platform. Povezovanje Toshiba e-BRIDGE Next MFP in 
Google Cloud Print je odgovor na vaše potrebe po tiskanju, 
kadarkoli in kjerkoli!

Tiskalno opravili lahko pošljete tudi oddaljenemu MFP-ju tako, 
da omogočite souporabo podatkov.

Kje se uporablja
Visoka produktivnost s hitrim in učinkovitim preverjanjem 
podatkov ter souporaba informacij, so bistvenega pomena v 
današnjem pospešenem delovnem okolju. Pojavila se je 
potreba po tiskanju z različnih mobilnih naprav, pa tudi po 
tiskanju z daljinskim dostopom.

 • Izobraževanje 
 – Dijaki in študenti lahko podatke natisnejo z osebnih 
računalnikov in mobilnih naprav, ne glede na 
to, ali so povezani v šolsko omrežje ali ne.

 • Splošna pisarniška opravila
 – Celo začasni uporabniki, kot so poslovni potniki, ki 
nimajo dostopa v omrežje ali nimajo nameščenega 
gonilnika za tiskalnik, lahko tiskajo podatke.

 – Tudi osebe z mobilnimi napravami, ki 
običajno niso povezane v omrežje podjetja 
morajo včasih natisniti podatke.

 • Hoteli
 – Gosti lahko s svojih mobilnih naprav natisnejo 
podatke v poslovnem središču hotela.

Tiskajte kadarkoli in kjerkoli

 – Tiskalna opravila je mogoče 
poslati izven okolja omrežja.

 – Tiskalna opravila je mogoče 
pošiljati brez gonilnika tiskalnika.

Lokalno tiskanje
TOSHIBA e-BRIDGE Next MFP registriran 

v račun Google Cloud Print 

Pester izbor naprav, vključno 
s pametnimi telefoni

Tiskanje v 
oblaku

Za več informacij se obrnite na nas: Pridobili smo certifikat poslovne odličnosti:


