
April 07, 2014 (Irvine, Califórnia) 

O aplicativo de impressão móvel da Toshiba aprimora a 
produtividade no escritório para usuários da Apple 
O aplicativo móvel de captura e impressão e-BRIDGE permite a usuários do e-STUDIO a imprimir sem fio 
de seus dispositivos iPhone, iPad e iPod. 

Para estimular a produtividade da audiência cada vez maior de usuários móveis BYOD (Traga seu 
próprio dispositivo) da Apple®, a Toshiba America Business Solutions, Inc. apresentou hoje a versão iOS 
de seu aplicativo de software móvel de e-BRIDGETM Print & Capture (captura e impressão). 

O novo aplicativo móvel do provedor principal de serviços de impressão gerenciados (MPS) e inovador 
de soluções de impressão comercial permite a usuários do iPhone® (a partir do iPhone 3GS), iPad® 
(suportando todas as versões disponíveis desde março de 2011) e iPod touch® (a partir dos dispositivos 
disponíveis desde setembro de 2010) a digitalizar e imprimir sem fio para produtos multifunção (MFPs) 
e-STUDIO™ da Toshiba. Os usuários também podem anexar arquivos digitalizados ao e-mail, 
compartilhar documentos com outros aplicativos da Apple ou carregar arquivos para um serviço de 
suporte de armazenamento na nuvem como Box.com, Google Drive, Dropbox e OneDrive (anteriormente 
chamado SkyDrive). 

“Apple, Android™ e BlackBerry® representam a maioria dos dispositivos de SO móveis atualmente em 
uso nos segmentos de negócios e do consumidor”, informou Dinesh Srirangpatna, gerente de pesquisas, 
transformação na IDC. “O portfólio de impressão móvel da Toshiba, que já incorpora a impressão móvel 
Android, é reforçado pela inclusão de suporte para dispositivos Apple. Isso irá auxiliar a produtividade 
em ambientes de pequenos negócios de BYOD (Traga seu próprio dispositivo).” 

O aplicativo gratuito e-BRIDGE Print & Capture suporta a maioria dos locais de armazenamento de 
dados baseados na nuvem para carregar informações na nuvem e recuperá-las a partir do dispositivo 
móvel ou imprimir o conteúdo em um e-STUDIO da Toshiba. 

Além disso, o novo software permite aos usuários localizar todos os e-STUDIO MFPs residindo em uma 
rede ou identificar um dispositivo específico digitalizando um código de Quick Response (QR) a partir do 
dispositivo móvel Apple. Ao reconhecer os códigos de departamento e autenticação do usuário, o 
aplicativo móvel da Toshiba também pode monitorar e rastrear a utilização de digitalização e impressão. 

A mais recente oferta do e-BRIDGE da Toshiba também integra o software de reconhecimento óptico de 
caracteres Re-Rite da empresa, que converte documentos em papel em formato editável e, em seguida, 
distribui os arquivos para o portal de armazenamento em nuvem preferencial do usuário. O aplicativo 

http://business.toshiba.com/usa/home.html


também permite aos usuários digitalizar documentos no protocolo Adobe® mais recente, incluindo 
PDF/A (arquivamento) e Slim PDF (alta compactação) bem como os formatos JPEG e TIFF. 

Para auxiliar nos esforços para diminuir o impacto ecológico da organização, o software de impressão 
móvel da Toshiba incorpora o modo econômico de toner e de omissão de página em branco. 

“Com o lançamento da versão de iOS do nosso aplicativo e-BRIDGE Print & Capture, agora permitimos 
que o número crescente de usuários móveis da Apple na força de trabalho atual imprima sem fio 
virtualmente a partir de qualquer local no escritorio”, comentou Bill Melo, vice-presidente de marketing, 
serviços e soluções na Toshiba America Business Solutions, Inc. “Ao unir o nosso mais recente software 
compatível com iOS com o suporte existente para Android smartphones e tablets, a Toshiba agora 
atende as necessidades de impressão móvel de um grande número de funcionários que levam seus 
dispositivos móveis para o local de trabalho.” 

e-BRIDGE Print & Capture também é compatível com todos os smartphones e dispositivos de tablet 
Android que suportam a versão 2.3.3 (lançada em fevereiro de 2011) ou superior. É possível 
descarregar a versão de iOS da Toshiba de seu software móvel e-BRIDGE Print & Capture através do 
iTunes® : http://bit.ly/1p3UpT8.  
 
Clique para tuitar: O aplicativo de impressão móvel da Toshiba aprimora a produtividade no escritório 
para usuários da Apple. 

* Apple, iOS, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais registradas da Apple Inc. AirPrint é uma 
marca comercial da Apple Inc. Todos os nomes de produtos referenciados e outras marcas são marcas 
comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários. 
 
* MFPs precisam estar conectados à mesma rede que os dispositivos iOS. 
 
Informações sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 
independente da Toshiba Corporation, a oitava maior empresa de equipamentos eletroeletrônicos do 
mundo. A TABS é líder em serviços de gestão de documentos (MDS), com especialistas que auxiliam as 
empresas a controlarem a segurança, o fluxo de trabalho e os ambientes de impressão de documentos. 
Com o premiado programa Encompass™ de gestão de serviços de impressão (MPS), a linha e-STUDIO™ 
de impressoras multifuncionais (MFPs), toners e sistemas de impressão de informações/térmicos para o 
setor de varejo, a TABS está liderando o mercado para que as empresas imprimam de maneira mais 
inteligente, trabalhem com mais segurança e conservem recursos. Para obter mais informações sobre as 
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soluções e serviços Toshiba disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site 
www.business.toshiba.com e assista ao nosso vídeo corporativo no YouTube. 
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