
CLOUD PORTAL OFFICE

Gode forbindelser giver fremragende teams /This is Why 
forretningerne går bedre med Cloud Portal Office.

OPSTILLET I LONDON. 
GODKENDT I BERLIN.  
LANCERET VERDEN OVER.

Connected Business



Teamwork i topklasse giver suveræne resultater /This is Why 
virksomheder klarer sig bedre med Cloud Portal Office.

Enhver virksomhed er afhængig af teamwork. Men hvad nu, 

hvis du kunne styrke dine teams ved at give dem sikker, on 

demand-adgang til alle de oplysninger, de har brug for, uanset  

hvor de befinder sig? 

Forestil dig at kunne oprette, få adgang til, kontrollere og 

dele alle de dokumenter, du har brug for fra en smartphone, 

multifunktionsprinter, bærbar computer, tablet, PC – eller 

endda fra en interaktiv tavle i dit mødelokale. 

Det kan lade sig gøre nu. Alt hvad du behøver, er Sharp Cloud 

Portal Office.

Cloud Portal Office kan skaleres fra et uvurderligt værktøj 

til arbejdsgruppen helt op til et meget større system til hele 

koncernen. Begynd i det små eller tænk stort – det er op til 

dig. 

Globalt er det nye lokalt 
Forestil dig følgende: I står over for en paneuropæisk 

produktlancering. Der er blevet afsat budgetter og forberedt 

præsentationsdokumenter. Messaging- og medieplanen er 

blevet opstillet i London. 

Dit kontor i Berlin har det overordnede ansvar for den 

europæiske lancering, men de enkelte lande tager sig af 

lokaliseringen. Lanceringen bliver synkroniseret med lignende 

begivenheder i USA og Japan. Det er kompliceret, dyrt og 

yderst tidsfølsomt.

Det er ikke et problem.

Cloud Portal Office giver alle dine medarbejdere i 

Produktstyring, Salg og Marketing, arrangører, juridiske 

eksperter, budgetansvarlige, alle, muligheden for at få adgang 

til og dele den nyeste version af ethvert dokument. 

Der er ingen tvivlsspørgsmål, ingen forvirring, og ikke noget 

der bliver væk. Bare øjeblikkelig, onlineadgang til alt, uanset 

hvor man måtte befinde sig.
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Cloud Portal Office – Oversigt

INSPIRATION I PARKEN.   
IMPLEMENTERING PÅ KONTORET.



Information styrker effektiviteten /This is Why du skal 
have Cloud Portal Office i hjertet af dit kontor.

Cloud Portal Office giver dig adgang til dine dokumenter 

direkte fra din Sharp multifunktionsprinter*. Hvis du f.eks. vil 

have den nyeste version af en fil, skal du bare gå hen og logge 

på, gennemse og udskrive. Det hele ligger klar og venter.

Det er lige så nemt at lave flere kopier. Alle 

multifunktionsprinterens funktioner, herunder dobbeltsidet 

udskrivning og alle efterbehandlingsmuligheder som kollation, 

hæftning, hulning og andet, er let tilgængelige. Den 

omstændighed, at dokumenterne ligger i skyen, snarere end 

på en lokal netværksserver eller din bærbare computer, er ikke 

relevant.

Nogle gange ønsker du også at gemme dokumenter i skyen. 

Igen skal du blot logge på, så kan du scanne dine dokumenter 

direkte til en mappe i skyen efter eget valg.

Med den rigtige multifunktionsprinter* er scanning og 

indeksering af store partier af dokumenter i et enkelt trin lige 

så nemt. Du skal bare overføre dem, trykke på knappen, og 

lade multifunktionsprinteren gøre resten.

Cloud Portal Office i praksis
En af dine regionale salgschefer tager en stor kontrakt 

hjem. Han scanner den på multifunktionsprinteren, og med 

et fingertryk er den til rådighed for en række afdelinger: 

Fremstilling, Juridisk, Produktion og Økonomi. 

Enhver, der har brug for den, får øjeblikkelig adgang. De kan 

tilføje deres eget input, og hele processen – fra modtagelse 

af kontrakten til opfyldelse af den – bliver hurtigere og mere 

effektiv.
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Connected multifunktionsprintere

* Multifunktionsprinteren skal være aktiveret med Sharp OSA 4.0 eller derover. 



EN IDÉ DER GAV EN KONTRAKT I BERLIN.  
PRÆSENTERET PÅ BIG PAD I MÜNCHEN.

Tættere samarbejde inspirerer til kreativ tænkning  
/This is Why de bedste teams holder sig connected gennem 
Cloud Portal Office.

Sharps BIG PAD interaktive tavle forbinder lige så effektivt til 

Cloud Portal Office som vores multifunktionsprintere. Hvis du 

sidder i et møde og vil sætte teamworkets styrke på prøve, så 

kan du gøre det!

Med BIG PAD kan du vise præsentationer og andre 

dokumenter i et format, der er stort nok til, at alle i lokalet kan 

følge med. Du skal bare vælge en fil, trække den til tavlen og 

åbne den.

Du behøver ikke længere at rode med stik og kabler, og der er 

ikke noget besvær med bærbare computere eller USB-nøgler. 

Hvis det ligger i Cloud Portal Office, kan du bruge det i dit 

møde.

Brug BIG PAD'ens touchscreen-teknologi til at fastholde 

alle idéer med noter og kommentarer i frihånd, før det hele 

gemmes i et nyt dokument, som lagres sikkert i skyen.

Mødenotater kan udarbejdes og deles på et øjeblik – selv med 

kolleger i et andet land – og alt, hvad der står på skærmen, 

kan gemmes i PDF-format.

Brug bærbare computere, mobiltelefoner og tabletter til at 

bidrage med endnu mere information, så vil du hurtigt se, at 

dette er brainstorming, når det går bedst.  

Cloud Portal Office i praksis
Du er ved at planlægge lanceringen af et nyt produkt. 

Kolleger fra Marketing, Salg og Produktstyring samles 

i bestyrelseslokalet sammen med topledere fra dine 

distributører.

Du logger ind på Cloud Portal Office og indlæser 

præsentationen på tavlen. Produktstyring redegør for 

lanceringen, Marketing bekendtgør en kickoff-promotion. Dine 

regionale salgschefer rådfører sig med dine distributører og de 

indledende lagerbeholdninger forhandles.

Alt er blevet aftalt. Alt er blevet registreret, men det forbliver 

fortroligt. Alle er klar til en gnidningsløs og vellykket lancering.

I morgen kan du formidle dele af planen for et bredere 

publikum.
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Connected BIG PAD interaktive tavler



Inspiration kan opstå overalt /This is Why 
Cloud Portal Office støtter dig overalt.

Alle bruger smartphones. Og tablets er også blevet helt 

almindelige. Men Cloud Portal Office tilføjer en helt ny 

dimension til mobilt arbejde.

Enhver, der har tegnet abonnement, kan bruge en Android- 

eller Apple iOS-enhed til at arbejde på farten. Desuden betyder 

det ensartede design på alle mobilplatforme, at alle får det 

samme at se, uanset hvilken mobilenhed de bruger.

Det er ikke længere nødvendigt at være på kontoret for at 

holde kontakten. Og du kan bidrage med dine ideer dér, hvor 

inspirationen opstår: i hjemmet, på vejen, fra dit hotel – hvor 

som helst. Alt hvad du behøver, er et mobilsignal eller en 

forbindelse, så kan du forbinde dig direkte til skyen.

Få adgang til, overfør, hent, administrer og udskriv filer fra din 

telefon eller tablet, opret nye mapper, samarbejd og del. Med 

Cloud Portal Office kan du tage dit team med dig overalt.

Cloud Portal Office i praksis
Du har et kundemøde kl. 14.00. Hvis alt går, som det skal, vil 

du kunne afslutte handlen. Før du tager af sted, laver du de 

sidste ændringer af dit forslag og gemmer det i skyen.

Undervejs ringer en kollega. Prisfastsættelsen er blevet ændret. 

Du åbner oplægget fra din tablet, opdaterer det med de 

nyeste oplysninger og gemmer det i skyen. 

Mens du browser, bemærker du, at Marketing har lavet ny 

grafik, og der er en opdateret konkurrentsammenligning. Du 

kopierer alt til en ny mappe, klar til at præsentere for kunden.

En potentiel katastrofe er blevet undgået. Alt, hvad din kunde 

får at se, er de nyeste og mest overbevisende oplysninger. 
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Connected mobilenheder

PÅ ARBEJDE PÅ FARTEN.
MEN STADIG I TEAMET.



EN PLUDSELIG INSPIRATION.
DELT PÅ ET ØJEBLIK.
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Alsidighed øger væksten /This is Why alle bør være 
connected til Cloud Portal Office.

Cloud Portal Office er et virtuelt informationsmiljø, der 

samler alle medarbejdere i organisationen. Det er essensen af 

alsidighed.

Se på det på denne måde: Alt hvad du kan gemme på en 

harddisk, kan også gemmes i skyen. Og når det ligger i skyen, 

er det altid tilgængeligt via Cloud Portal Office.

Og så kan du på en sikker måde dele dine ideer og samarbejde 

med andre i forvisning om, at alle teammedlemmer har de 

mest up to date versioner, uanset hvor de er, og hvordan de 

foretrækker at arbejde. Det eneste de har brug for, er en PC 

eller MAC og en almindelig webbrowser.

Bekvemt med multiplatforme
De fleste mennesker bruger i dag en række forskellige 

computerplatforme. Derfor vil du blive glad for at høre, at 

Cloud Portal Office giver alle med en smartphone, tablet, 

bærbar computer eller hjemme-pc mulighed for at hente, 

ændre og overføre filer til skyen. Alt hvad de behøver, er et 

gyldigt abonnement.

Desuden kan du konfigurere automatisk synkronisering 

mellem skyen og din PC eller Mac. Da filændringer i én spejles 

af ændringer i den anden, kan hele dit team arbejde med de 

nyeste oplysninger, uanset hvordan de tilgås.

Cloud Portal Office i praksis
Du har arbejdet hele ugen på et nyt projekt. Du bruger Cloud 

Portal Office, så dine tidsplaner, budgetter, analysematerialer, 

præsentationer, risiko/benefit-analyser og prognoser for afkast 

ligger i skyen.

Det er lørdag morgen. Pludselig indser du, at tidsplanen ikke 

kommer til at fungere. Heldigvis kan du ordne det i skyen.

Du logger ind med din bærbare computer og får adgang til 

filen, som allerede er blevet synkroniseret. Du retter tidsplanen, 

opdaterer budgettet og prognoserne for afkast, tagger det og 

gemmer det.

Taggede filer orienterer automatisk teamets medlemmer om, 

at indholdet er ændret, så du kan være sikker på, at alle altid 

er up to date og arbejder med de nyeste oplysninger.

Connected PC’er
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Sikkerhed og fleksibilitet

Brugerne har adgang til skyen overalt. Men hvis du er 

bekymret for sikkerheden, kan vi berolige dig med, at de 

servere, vi anvender til at gemme dine data, alle er placeret i 

Europa, uden almindelig statslig adgang. 

Alle dine data beskyttes af adgangskontrol, stærke firewalls, 

den nyeste krypteringsteknologi og redundant/failover-

systemer. Det betyder, at dine data altid er sikre, trygge og 

tilgængelige.

Efterhånden som medarbejdere forlader virksomheden eller 

skifter stilling, kan du styre brugerabonnementer, ændre 

adgangsrettigheder og øge lagerpladsen med et øjebliks varsel 

– alt sammen via en sikker webside.

Skalér op og ned efter behov
At vores produkter allerede er klar til brug med Cloud Portal 

Office, gør Sharp til noget særligt. At åbne denne tjeneste op 

for nye brugere er simpelthen et spørgsmål om at give dem 

månedlige abonnementer.

Disse personlige abonnementer fornys automatisk, og de giver 

brugerne øjeblikkelig adgang til Cloud Portal Office via et 

enkeltlogon fra enhver af de enheder, der er beskrevet i denne 

brochure. Og selvom du får dem fra Sharp eller en af vores 

autoriserede partnere, styres de udelukkende af dine egne 

it-medarbejdere, som kan overvåge al aktivitet gennem et klart 

revisionsspor.

Du kan ikke tage chancer med sikkerheden /This is Why 
Cloud Portal Office har branchens førende kryptering og 
adgangskontrol.

CONNECTED PEOPLE. 
DELTE IDEER.
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* Større filer kan muligvis hentes, afhængigt af netværksforhold og mobilenhedens egenskaber.
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Bemærkninger

Specifikationer

Generelt Understøttede multifunktionsprintere 

Understøttede BIG PADs 

Understøttede operativsystemer

Scansupport på multifunktionsprinteren

Sikkerhed

Printsupport på multifunktionsprinteren

Windows® PC	
Windows	XP	(32	bit)	 Firefox	(v14	eller	nyere)
	 Chrome	(v18	eller	nyere)
Windows	Vista	(32	bit)	 Internet	Explorer	(v9	eller	nyere)
	 Firefox	(v14	eller	nyere)
	 Chrome	(v18	eller	nyere)
Windows	7/8	(32	bit	og	64	bit)	 Internet	Explorer	(v9	eller	nyere)
	 Firefox	(v14	eller	nyere)
	 Chrome	(v18	eller	nyere)

Mac	
OSX	(10.6	eller	nyere)	 Safari	(6.0.2	eller	nyere)
	 Firefox	(v14	eller	nyere)
	 Chrome	(v18	eller	nyere)

Mobilenhed	 Apple	iOS	5.0,	6.0	(og	nyere)
	 Android	2.3,	4.0	(eller	nyere)	til	smartphones	og	tabletter

Desktop Sync	 Windows	7/8	(32	bit	og	64	bit)
	 OS	X	10.6	(eller	nyere)

Filformater	 PDF,	TIFF,	JPEG,	krypteret	PDF,	PDF/A,	XPS

Forhåndsvisning af scan  Ja	(10,1"-skærme	og	derover)

Mulighed for navngivning  Ja
af fil

Scanningsopløsning (dpi) 100,	150,	200,	300,	400,	600

Sort-hvid komprimering   Ingen,	MH,	MMR,	JPEG.	Standard	for	farve-komprimeringsforhold	bliver	
"medium"

Mulighed for indtastning  Ja	(hvis	krypteret	PDF-filtype	er	valgt)
af PDF-adgangskode

Afsendelsesstørrelse  A4,	A3,	Auto,	Legal

Dobbeltsidet scanning  1-sidet,	2-sidet

Eksponeringstilstand Tekst-print-foto,	print	foto,	foto,	kort

Eksponeringsniveau 	 0	(Auto),	1,	2,	3,	4,	5

Job-funktion 	 Ja

Spring tom side over 	 Ja

Filkryptering	 Automatisk	kryptering	af	alle	overførte	dokumenter
	 256	AES-kryptering

Sikker dokumenttransmission 	
Multifunktionsprintere	 SSLv3.0	/	TLS	v1.0	AES256-SHA1
Android-apps	 SSLv3.0	/	TLS	v1.2	AES256
Apple-apps	 SSLv3.0	/	TLS	v1.2	AES256
BIG	PAD	Connector	 SSLv3.0	/	TLS	v1.2	AES256
PC/Mac	 Alt	efter	brugerens	PC/Mac	browseregenskaber

Filformater	 PDF,	TIFF,	JPEG,	XPS

Farvetilstand	 Auto

Udskriftskopier (Maks.)	 999

Papirstørrelse	 A4,	A3,	Auto,	Legal

Papirretning	 Stående,	liggende

Tilpas til papirstørrelse	 Til

Dobbeltsidet udskrivning	 1-sidet,	2-sidet	(bog),	2-sidet	(tablet)

Hæftning	 Ja

Hulning	 Ja

Forskudt	 Ja

Kollation	 Gruppe,	sorter

Adgangsmuligheder	 	Webbrowser	(PC/Mac),	mobilenhed	(iOS/Android),	multifunktionsprinterens	
frontpanel,	BIG	PAD	(med/uden	PenSoft-software),	Desktop	Sync-software	

Maksimalt antal	 Ingen	grænse	for	multifunktionsprintere,	BIG	PADs,	mobilenheder,	PC’er	
tilsluttede enheder	 (via	browser)	3	Desktop	Sync-klienter	pr.	licens

Netværkshastighed inkl. 	 5	(minimum)
ADSL/bredbånd (Mbps)  10+	(anbefalet)

Størrelse på fil til overførsel (MB) (Maks.)	
Browser	 300
Mobilapp	 5	
Multifunktionsprinter-scan/Print-app	 250
BIG	PAD/PenSoft	 300
Desktop	Sync		 300

Størrelse på fil til hentning (MB) (Maks.)	
Browser	 300
Mobilapp	 20*	
Multifunktionsprinter-scan/Print-app	 250
BIG	PAD/PenSoft	 300
Desktop	Sync		 300

Sharp	OSA	4.0	(eller	nyere)	-aktiveret	cloud-kompatibel	multifunktionsprinter

MX-AMX2

PostScript	understøttet	(til	udskrivning	af	PDF-filer)

BIG	PADs	lanceret	efter	marts	2013,	der	understøtter	PenSoft-software	

Cloud	Portal	Office	BIG	PAD	Connector-software	er	nødvendig,	hvis	PenSoft	ikke	understøttes

PC	med	Windows	7	(eller	nyere)	understøttet


