
Vaš izziv
Delovno okolje se z digitalizacijo fizičnih dokumentov 
neprestano razvija v smeri pisarniškega dela brez uporabe 
papirja. Ne glede na to, uporabniki skladišč v oblaku zahtevajo 
aplikacijo, ki poenostavlja potek dela in omogoča neposredni 
dostop do tiskanja in skeniranja preko MFP-ov (Multi-
funkcionalnih tiskalnikov) brez uporabe mobilnih naprav in 
računalnikov.

Naša rešitev 
Toshibine aplikacije skladišča v oblaku so priročne in 
nezahtevne. Delujejo kot most med dokumenti v elektronski 
obliki v skladišču v oblaku in MFP-ji. Iz skladišča v oblaku lahko 
uporabniki enostavno dostopajo do dokumentov, ki jih želijo 
natisniti ali skenirati s Toshiba e-BRIDGE Next MFP-ji.

•  Skladišce v oblaku deluje kot zbirališce za 
uporabnike za neposredno skeniranje na 
in tiskanje z OneDrivea, Google Drivea in 
Dropboxa preko Toshiba e-BRIDGE Next 
MFP-jev (Multi-funkcionalnih tiskalnikov).

•  Vgrajeni OCR (opticni citalnik znakov) 
pretvarja dokumente v formate 
Microsoft Office datotek in datotek 
PDF z možnostjo iskanja, kar omogoca 
enostavno iskanje potrebnih informacij 
iz velike kolicine elektronskih podatkov.

Predstavitev funkcije

Aplikacije 
skladišca  
v oblaku 
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“CLOUD STORAGE” APLIKACIJE

Vaše koristi
Skupni strošek lastnine (TCO) je pomemben, saj uporabnikom 
pomaga določiti njihove potrebe po investiranju v dodano 
strojno opremo. Zato Toshiba uvaja te aplikacije za 
skladiščenje v oblaku, ki znatno nižajo TCO, saj ni več potrebe 
po vzdrževanju dodatnih strežnikov v vsaki pisarni.

Zaradi te enostavne rešitve lahko uporabniki, ko delajo z MPF 
skenirajo in shranjujejo papirne dokumente v oblaku. Poleg 
tega ta rešitev omogoča uporabnikom tiskanje in souporabo 
elektronskih dokumentov kadarkoli in kjerkoli, brez 
omejitev – celo ko ne sedijo za svojo mizo.

Kje se uporablja
Toshiba Cloud Storage Apps1) je mogoče v celoti združiti z 
zadnjimi MFP-ji Toshiba v naslednjih nastavitvah:

 • Poslovna središča (npr. prodajalne, tiskalne servisi)
 – Zmanjšanje TCO, diversifikacija poslovanja 

 • Souporaba ali vzajemnost storitev
 – Dostop, poenostavljen tok dela; 
 – Souporaba podatkov na daljavo med poslovalnicami 
podjetja. 

1) e-BRIDGE Plus za Google Drive, e-BRIDGE Plus za OneDrive, in  
  e-BRIDGE Plus za Dropbox
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