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Aplikace Xerox® Scan to Cloud Email je určena k použití s technologií Xerox®

 ConnectKey®
 vybavenými 

multifunkčními tiskárnami (MFP) a zařízeními VersaLink® a AltaLink®. 

Aplikace Xerox® Scan to Cloud Email je malá aplikace, která rozšiřuje podporované multifunkční tiskárny 
(MFP) Xerox® o některé funkce.  Aplikace Xerox® Scan to Cloud Email je dostupná pro všechny, kdo mají zřízen 
účet ve službě Xerox® App Gallery. Lze ji nainstalovat přímo z aplikace Xerox App Gallery nainstalované 
v podporovaných multifunkčních tiskárnách. 

Aplikace Xerox® Scan to Cloud Email slouží ke skenování dokumentů pomocí multifunkční tiskárny a jejich 
odeslání přímo na e-mailovou adresu.   

1. Instalace aplikace Scan to Cloud Email z aplikace Xerox App Gallery 

Následující postup předpokládá, že správce zařízení vytvořil účet ve službě Xerox App Gallery a  že byly uloženy 
přihlašovací údaje k účtu (ID uživatele a heslo).  Díky uložení přihlašovacích údajů mohou službu Xerox App 
Gallery využívat všichni uživatelé.  Pokud účet ve službě Xerox App Gallery nemáte, přečtěte si úvodní příručku 
aplikace Xerox App Gallery, v níž je uveden postup vytvoření účtu. 

Poznámka 

Podrobné pokyny k přidání zařízení a přidání nebo instalaci aplikací k účtu ve službě Xerox App Gallery 
zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz uvedený na konci této příručky. 

a. Na úvodní obrazovce zařízení vyberte položku Xerox App Gallery. Zobrazí se aplikace App Gallery. 

b. Vyhledejte aplikaci Scan to Cloud Email posunem nahoru nebo dolů.  

c. Klepněte na aplikaci Scan to Cloud Email a vyberte možnost Install (Instalovat). V případě dostupnosti 
nové verze aplikace zvolte možnost Update (Aktualizovat).  

Zobrazí se dialogové okno s licenční smlouvou.  

d. Zvolte možnost Agree (Souhlasím). Spustí se instalace.  

Poznámka 

Pokud se instalace aplikace nepodaří, zobrazí se tlačítko Install (Instalovat). Opětovnou volbou možnosti 
Install (Instalovat) spustíte instalaci znovu.  

e. Stisknutím tlačítka Services Home (Úvodní stránka služeb) ukončíte aplikaci Xerox® App Gallery a vrátíte 
se na výchozí obrazovku zařízení.  

 

2. Instalace aplikace Scan to Cloud Email z webového portálu Xerox 
App Gallery 

Následující postup předpokládá, že máte vytvořený účet ve službě Xerox App Gallery.  Pokud účet ve službě 
Xerox App Gallery nemáte, přečtěte si úvodní příručku aplikace Xerox App Gallery, v  níž je uveden postup 
vytvoření účtu. 

Poznámka 

Podrobné pokyny k přidání zařízení a přidání či instalaci aplikací do účtu ve službě Xerox App Gallery zobrazíte 
kliknutím na příslušný odkaz uvedený na konci této příručky.



 
 

 

a. Přejděte na stránku služby Xerox App Gallery: https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery 

b. Zvolte možnost Log In (Přihlásit). 

c. Zadejte platné ID uživatele a heslo. 

d. Na kartě All Apps (Všechny aplikace) vyhledejte aplikaci Scan to Cloud Email a použijte možnost Add to 
My Apps (Přidat do katalogu Mé aplikace). 

e. V případě potřeby přidejte na kartě Devices (Zařízení) multifunkční zařízení.  

f. Na kartě My Apps (Mé aplikace) vyhledejte aplikaci Scan to Cloud Email. 

g. Ve sloupci Action (Akce) zvolte možnost Install (Instalovat). 

h. Instalaci proveďte podle zobrazených pokynů. 

 

3. Skenování dokumentu a odeslání na novou e-mailovou 
adresu 

a. Na úvodní obrazovce zařízení zvolte aplikaci Scan to Cloud Email. 

b. Do pole Email Address (E-mailová adresa) zadejte platnou e-mailovou adresu. 

Poznámka 

Pokud již byla v aplikaci pro toto zařízení uložena alespoň jedna e-mailová adresa, budete 
vyzváni k výběru možnosti. Výběrem možnosti Enter Recipient (Zadat příjemce) otevřete 
okno pro zadání příjemce. Zadejte novou e-mailovou adresu nebo vyberte možnost Saved 
Recipients (Uložení příjemci), pokud již byla adresa do aplikace v tomto zařízení uložena. 

c. Zvolte možnost OK. 

d. Zvolte možnost Scan Options (Možnosti skenování) a proveďte potřebná nastavení. 

e. Zvolte možnost Start/Send (Spustit/Odeslat). 
 

4. Uložení e-mailové adresy 
a. Na úvodní obrazovce zařízení zvolte aplikaci Scan to Cloud Email. 

b. Do pole Email Address (E-mailová adresa) zadejte platnou e-mailovou adresu. 

Poznámka 

Pokud již byla v aplikaci pro toto zařízení uložena alespoň jedna e-mailová adresa, použijte 
možnost Enter Recipient (Zadat příjemce) k otevření okna pro zadání příjemce. 

c. Zaškrtněte políčko Save Recipient (Uložit příjemce) pod textovým polem. 

d. Zvolte možnost OK. 
 

5. Skenování dokumentu a odeslání na uloženou e-mailovou 
adresu 

a. Na úvodní obrazovce zařízení zvolte aplikaci Scan to Cloud Email. 

b. Zvolte možnost Saved Recipient (Uložení příjemci). 

c. Ze seznamu Email Address (E-mailová adresa) zvolte požadovanou e-mailovou adresu. 

d. Zvolte možnost OK. 

e. Zvolte možnost Scan Options (Možnosti skenování) a proveďte potřebná nastavení. 

f. Zvolte možnost Start/Send (Spustit/Odeslat). 

https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery


 
 

 

 

Podpora 

Nápověda on-line a dokumentace 

Znalostní databáze o službě Xerox App Gallery http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-
gallery/support 

Dokumentace ke službě Xerox App Gallery http://www.support.xerox.com/support/xerox -app-
gallery/documentation 

Fórum technické podpory zákazníků 

Fórum podpory zákazníků najdete na adrese http://forum.support.xerox.com. 

Podporované tiskárny a multifunkční tiskárny (MFP) 
 
Seznam tiskáren a multifunkčních tiskáren, které podporují aplikaci Xerox App Gallery:  
 

• Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3655 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny 
WorkCentre 3655i) vybavené technologií 2016 ConnectKey 

• WorkCentre 5845/5855 se softwarem pro multifunkční tiskárny vybavené technologií 2016 ConnectKey  

• WorkCentre 5865/5875/5890 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 
5865i/5875i/5890i) vybavené technologií 2016 ConnectKey 

• WorkCentre 5945/5955 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 5945i/5955i) 
vybavené technologií 2016 ConnectKey 

• WorkCentre 6655 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 6655i) vybavené 
technologií 2016 ConnectKey 

• WorkCentre 7220/7225 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 7220i/7225i) 
vybavené technologií 2016 ConnectKey 

• WorkCentre 7830/7835/7845/7855 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 
7830i/7835i/7845i/7855i) vybavené technologií 2016 ConnectKey 

• WorkCentre 7970 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 7970i) vybavené 
technologií 2016 ConnectKey 

• Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8070 

• Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B8065 

• Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C405N 

• Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405N 

• Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B7035 
 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://forum.support.xerox.com/
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