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 O software Xerox® Scanning App for DocuShare® permite que 
usuários de MFPs (impressoras multifuncionais) digitalizem 
documentos facilmente em uma MFP e os enviem para suas 
coleções pessoais em um site específico do DocuShare. 

Instalação do aplicativo 
A instalação do aplicativo em uma MFP pode ser feita de duas 
maneiras. 

Instalação do aplicativo utilizando o aplicativo da Xerox App 
Gallery 

Se o aplicativo da Xerox App Gallery já estiver instalado na MFP.  

1. Crie uma conta na App Gallery. Para saber como criar uma 
conta, consulte o Guia de Início Rápido do aplicativo da Xerox 
App Gallery em http://www.support.xerox.com/support/xerox-
app-gallery/documentation/. 

2. Pressione o botão do aplicativo da Xerox App Gallery na MFP e 
faça login no aplicativo da App Gallery usando suas 
informações de acesso. 

3. Na App Gallery, encontre o Scanning App for DocuShare® e 
clique em Instalar. 

Instalação do aplicativo a partir do portal web da Xerox App 
Gallery 

1. Acesse o portal web da Xerox App Gallery, em 
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login 

2. Crie uma conta na App Gallery e faça login no portal web da 
App Gallery. 

3. Na App Gallery, encontre o Scanning App for DocuShare® e 
clique em Adicionar aos meus aplicativos. 

4. Selecione o aplicativo na página Meus aplicativos e, na 
coluna Ação, clique em Instalar. 

5. Selecione a MFP em que você deseja instalar o aplicativo e 
clique em Instalar. Se a MFP desejada não estiver na lista, 
clique na guia Dispositivos para adicioná-la à lista da galeria. 

Configuração do DocuShare 
Requisitos de sistema 

• DocuShare 7.0 ou DocuShare 6.6.1 Update 3 ou superior 
• Xerox® ConnectKey for DocuShare 1.5.2 
 
Para que o Scanning App for DocuShare® se comunique com um 
site do DocuShare, o administrador do site deve habilitar o uso do 
aplicativo, selecionando Habilitar Scanning App for DocuShare 
na página de administração Configuração do servidor do 
ConnectKey. 

Configuração do aplicativo 
1. Com o Scanning App for DocuShare® instalado, na primeira 

vez em que alguém pressionar o botão do aplicativo no visor 
da MFP, o usuário deverá inserir a URL do site do DocuShare 
desejado, como http://myserver.acme.com.  

2. Pressione Conectar. O aplicativo está agora conectado ao site 
do DocuShare especificado. Se a conexão for bem-sucedida, 
uma página de login será exibida. Se a conexão falhar, uma 
mensagem de erro será exibida. 

Observação: Se o caminho para o site desejado mudar, será 
preciso reinstalar o aplicativo e inserir a nova URL no campo 
exibido. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login
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 Utilização do aplicativo 
1. Coloque o documento no alimentador do scanner. 

2. Pressione o botão do Scanning App for DocuShare® exibido 
na MFP. 

3. Insira o seu Nome de usuário e Senha do DocuShare e clique 
em Entrar. 

4. Pressione Coleção pessoal. 

5. (Opcional) Insira um Título para o documento digitalizado. 

6. Se outros campos forem exibidos, faça uma seleção ou insira 
as informações adequadas. 

7. Pressione Digitalizar. O documento é digitalizado e enviado 
para a sua coleção pessoal. 

MFPs com suporte 
Para ver uma lista das MFPs que podem usar o Scanning App for 
DocuShare®, consulte 
http://docushare.xerox.com/products/connectkey_for_docushare.h
tml. 

Suporte 
Para obter auxílio sobre o Scanning App for DocuShare®, consulte 
http://docushare.xerox.com/resource/resource_customer.html. 

Para obter mais informações sobre como baixar e instalar 
aplicativos a partir do portal web da Xerox App Gallery, consulte o 
Guia do Usuário da Xerox App Gallery, disponível no link Ajuda 
do portal web. 

http://docushare.xerox.com/products/connectkey_for_docushare.html
http://docushare.xerox.com/products/connectkey_for_docushare.html
http://docushare.xerox.com/resource/resource_customer.html

