
O DMConnect transforma o equipamento multifuncional KYOCERA 
em uma via de acesso ao seu sistema de gerenciamento de 
documentos, ajudando qualquer organização a alavancar seus 
investimentos já existentes em TI.
>  Digitalize arquivos diretamente para as pastas existentes em seu 

sistema de gerenciamento documental.

>  Acesse fluxos de trabalho predefinidos e específicos à partir  
do painel de controle do equipamento multifuncional KYOCERA.

> Elimine os manuseios de documentos propensos a erros.
>  A indexação intuitiva acelera o tempo de recuperação de 

documentos essenciais para sua organização.

AUTOMATIZE O FLUXO DE TRABALHO. AUMENTE 
A EFICIÊNCIA. PERMANEÇA CONECTADO. 

Todas as organizações bem sucedidas buscam aprimorar sua eficiência e 
aumentar sua produtividade. Essa é uma das razões pelas quais inúmeras 
empresas implementam um sistema de gerenciamento de documentos 
(DMS) eletrônico. Esses sistemas transformam os documentos físicos em 
fluxos de trabalho digitais. Em síntese, eles automatizam o processo, e quando 
as organizações precisam atender a determinados itens de conformidade, um 
sistema de gerenciamento de documentos voltado para o compartilhamento 
de documentos dentro da empresa pode, ainda, minimizar os custos e os 
riscos de segurança associados com o gerenciamento de documentos físicos. 

O DMConnect é um poderoso aplicativo da KYOCERA, mas de fácil utilização, 
que possibilita a captura de documentos em uma infraestrutura altamente 
expansível e flexível, capaz de gerenciar todos os níveis de fluxos de trabalho, 
dos mais simples até os mais complexos. O aplicativo oferece diversas funções 
capazes de aprimorar a produtividade que serão perfeitamente integradas 
aos processos existentes, permitindo, ainda, que a organização otimize, de 
maneira segura, seus fluxos de trabalho digitais. O encaminhamento de 
código de barras auxilia na distribuição e no armazenamento de documentos 
de forma rápida e precisa. Uma vez concluído o processamento, os 
documentos e os metadados anexados podem ser distribuídos para múltiplos 
destinatários, simultaneamente, com base em fluxos de trabalho específicos. 
Outros recursos incluem o aprimoramento de documentos por intermédio 
do software de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) do aplicativo, 
dos recursos de edição Bates e de remoção de páginas em branco. Para obter 
maior segurança, os administradores podem restringir o acesso de grupos 
de usuários aos documentos por meio da integração do Active Directory 
do DMConnect.

Para aprimorar ainda mais os diversos benefícios do DMConnect, a KYOCERA 
desenvolveu a Interface Gráfica do Usuário (GUI) do DMConnect Studio, 
composta por todos os componentes necessários para realizar tarefas como 
arrastar e soltar os arquivos e configurar o seu fluxo de trabalho. O DMConnect 
conecta-se a servidores e redes, permitindo que os usuários capturem seus 
documentos digitalizados, armazenando-os permanentemente no DMS 
existente da organização.

AUTOMATIZE SEUS PROCESSOS CORPORATIVOS 
BASEADOS EM DOCUMENTOS PARA REDUZIR OS 

CUSTOS E APRIMORAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL.

DMCONNECT DINAMIZE  
SUA OPERAÇÃO
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DMCONNECT

BENEFÍCIOS DO DMConnect

> Funções de arrastar e soltar intuitivas disponíveis por meio da 
utilização do DMConnect Studio.

> Indexação automática de documentos para minimizar os erros  
de armazenamento.

> Pesquisa de dados com base no Excel.
> Converta textos em conteúdos pesquisáveis e editáveis utilizando  

o OCR opcional.
> Utilize códigos de barra para agilizar a inserção, a conversão e o 

armazenamento de dados e documentos.
> Remoção de páginas em branco para a criação de documentos mais 

limpos e menores.
> Compatibilidade com iniciativas de conformidade com notificações 

de distribuição de documentos por e-mail.
> Fluxos de trabalho com múltiplos destinatários, aumentando a 

produtividade dos funcionários.
> Garanta a segurança dos documentos por intermédio da restrição de 

acesso de grupos ou departamentos através da integração do Active 
Directory.

> Possibilidade de utilização dos cartões de identificação dos 
funcionários para a realização do login, criando funções de segurança 
adicionais em seu equipamento multifuncional.

> Converta documentos e economize horas de digitação e recriação de 
documentos com o Omnipage.

CENÁRIO DE APLICAÇÃO

Os extensivos recursos de encaminhamento do DMConnect aumentam 
a produtividade dos funcionários ao eliminar processos manuais e 
duplicações. Compartilhar informações com múltiplos destinatários 
em um único processo aprimora a colaboração da equipe, ao mesmo 
tempo em que melhora o serviço de atendimento ao cliente. 

A situação
Um funcionário em uma organização de serviços recebe um aviso de 
renovação e uma requisição de serviço em um contrato de serviço anual 
de um cliente.

A ação
O funcionário acessa o DMConnect por meio do equipamento 
multifuncional KYOCERA e seleciona um processo de fluxo de trabalho 
definido para digitalizar a requisição de pagamento e serviço aprovada.

> Em primeiro lugar, o funcionário realiza a inserção do número 
de verificação no campo de texto e, então, seleciona a data do 
pagamento e a data do serviço.

> Em seguida, o funcionário procura pelo nome do técnico no campo 
de lista pesquisável.

> O documento é, então, digitalizado e armazenado em uma pasta 
específica no DMS, enquanto o técnico é notificado por e-mail sobre 
a requisição de serviço.

Os resultados
Com o DMConnect da KYOCERA em sua organização, um processo que 
demandaria, anteriormente, inúmeras chamadas, e-mails e entradas de 
dados, agora pode ser implementado com apenas algumas ações por 
intermédio do painel de controle de um equipamento multifuncional 
KYOCERA.

HyPAS®
A tecnologia HyPAS (Plataforma Híbrida para Soluções Avançadas) da KYOCERA é uma plataforma de solução de 
software robusta e escalável. Ela intensifica os principais recursos de seu equipamento multifuncional, integrando-se 
perfeitamente com todos os aplicativos de softwares mais amplamente aceitos, além de aprimorar seus processos de 
manuseio de documentos digitais específicos. Com a tecnologia HyPAS, você compartilhará mais informações, otimizará 
seus recursos e aperfeiçoará seus fluxos de trabalho de documentos. 

A arquitetura flexível do DMConnect permite que você implemente facilmente uma grande 
variedade de fluxos de trabalho para atender todas as suas necessidades organizacionais 

REQUISITOS DO SISTEMA

Sistemas Operacionais
Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2,  
Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2010, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Requisitos Mínimos de Hardware
Processador de 2 GHz ou superior, 1 GB de memória RAM, 5 GB de 
espaço livre  
no disco rígido

Pré-requisitos de outros softwares
Versão 4.6 do Microsoft .NET necessária 

Integração suportada com as seguintes versões do Microsoft Excel: 

Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007

Integração suportada com as seguintes versões do Microsoft SharePoint: 

SharePoint 2016, SharePoint Online (Microsoft Office 365),  
SharePoint Server 2013 Standard e Enterprise Edition,  
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2010 Standard  
e Enterprise Edition, SharePoint Foundation 2010


