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Aplicativos Toshiba aceleram fluxos de trabalho personalizáveis 

 

O pacote de produtividade no local de trabalho simplifica as tarefas do fluxo de trabalho com 

documentos 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 9 de junho de 2021 — A Toshiba America Business Solutions apresenta o 

Toshiba Workplace Productivity Bundle, permitindo que as organizações capturem, processem e 

entreguem documentos com o toque de um botão.   

 

O Toshiba Workplace Productivity Bundle é uma coleção de três aplicativos que ajudam os clientes a 

digitalizar grandes volumes de documentos em papel, capturar metadados de negócios relevantes e 

entregar arquivos pesquisáveis, quando digitalizados usando impressoras multifuncionais (multifunction 

printers, MFPs) da Toshiba.  O pacote mais recente da Toshiba simplifica os fluxos de trabalho digitais 

para finanças, recursos humanos e jurídico, bem como outros aplicativos departamentais que estão 

sobrecarregados com a entrada manual de dados em formulários comuns ou precisam digitalizar 

documentos em papel para processamento.   

 

O econômico Toshiba Workplace Productivity Bundle otimiza o tempo e o esforço ao converter 

rapidamente documentos em papel em documentos eletrônicos, que podem ser facilmente pesquisados e 

recuperados.  Além disso, o novo pacote da Toshiba permite que você configure modelos, o que 

automatiza a digitalização, indexação e o armazenamento de seus documentos de negócios com uma 

operação de um toque no painel.  

 

Além de eliminar a entrada tediosa de dados, essa facilidade de uso oferece tranquilidade, permitindo que 

os funcionários validem os dados capturados do documento (e sinalizem dados inválidos), depois 

direcionem e organizem as informações automaticamente. 

 

A automatização da rápida conversão de papel para digital de um grande número de formulários, 

eliminando erros de entrada manual, diferencia o pacote de aplicativos da Toshiba.  Essa capacidade é 

perfeita para processar documentos vitais das organizações de forma rápida, simples e segura, incluindo 

faturas, formulários de funcionários e documentos para casos jurídicos.  Apresentando diversos recursos e 

benefícios sem necessidade de qualquer hardware ou software externo, o pacote da Toshiba é uma 

solução de captura ideal para empresas de pequeno e médio porte.  

http://business.toshiba.com/
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"Nosso pacote de produtividade no local de trabalho proporciona às empresas a capacidade de 

automatizar totalmente as tarefas diárias de fluxo de trabalho", disse o vice-presidente de soluções de 

negócios da Toshiba America, Bill Melo.  "Seja processando faturas, documentos de RH ou organizando 

arquivos jurídicos, o Productivity Workplace Bundle da Toshiba é a solução perfeita." 

 

O Toshiba Productivity Workplace Bundle tem preço de varejo sugerido de US$ 299 e está atualmente 

disponível através de revendedores autorizados da Toshiba.  Para obter mais informações sobre os 

produtos e serviços da Toshiba ou para encontrar um revendedor autorizado da Toshiba em sua região, 

acesse www.business.toshiba.com. 

 

Clique para tuitar: Aplicativos Toshiba aceleram fluxos de trabalho personalizáveis 

 
Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de trabalho 

que oferece um extenso portfólio de produtos de gestão de documentos e fluxo de trabalho reconhecidos 

pelo setor para empresas de todos os tamanhos nos Estados Unidos, México e América Central e América 

do Sul.   

A TABS apoia as diversas necessidades dos profissionais de hoje por meio de impressoras 

multifuncionais premiadas e-STUDIO™, impressoras de etiquetas e recibos, sinalização digital, serviços 

de impressão gerenciados e soluções em nuvem.  A Toshiba se concentra continuamente nos clientes e 

comunidades que atende, tem compromisso com a sustentabilidade e é reconhecida como uma das Top 

100 Empresas Sustentáveis pelo Wall Street Journal. Para saber mais, visite business.toshiba.com.  Siga a 

TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.  

 

Contato de imprensa: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
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