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Toshiba apresenta o aplicativo Touch Free para impressoras multifuncionais  

 
Novo aplicativo móvel fornece acesso remoto às impressoras multifuncionais da Toshiba  

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 23 de fevereiro de 2021 — A Toshiba America Business 

Solutions apresenta hoje seu aplicativo móvel eConnect TouchFree™, fornecendo acesso de 

controle remoto às premiadas impressoras multifuncionais (multifunction printers, MFPs) e-

STUDIO™ da empresa. O novo aplicativo é ideal para escolas e ambientes corporativos 

departamentais e está disponível para uso em todos os smartphones e tablets da plataforma Apple® 

iOS e Android™.  

 

O eConnect TouchFree espelha a interface de usuário da linha Office Collection e-STUDIO da 

empresa em um dispositivo móvel e oferece a mesma funcionalidade que o painel frontal do 

sistema. Ao aproveitar a tecnologia Virtual Network Computer (VNC), os usuários podem 

acessar qualquer aplicativo instalado da Toshiba, incluindo a Elevate™, interface de usuário 

personalizável da empresa, permitindo que funcionários individuais e departamentos inteiros 

automatizem o fluxo de trabalho de rotina. 

 

http://business.toshiba.com/
http://business.toshiba.com/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/media/2013/usa/downloads/elevate.pdf
https://business.toshiba.com/eConnect_TouchFree.jpg
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O eConnect TouchFree da Toshiba permite que os usuários de smartphones ou tablets controlem 

totalmente todas as funções de walk-up das impressoras multifuncionais e-STUDIO sem a 

necessidade de tocar no dispositivo, ajudando a criar um ambiente flexível e seguro contra a 

COVID. O aplicativo móvel permite que os usuários autentiquem e se conectem em soluções de 

terceiros como fariam no painel frontal das impressoras multifuncionais.  

  

O eConnect TouchFree funciona em apenas quatro etapas fáceis: 

▪ Baixe o aplicativo gratuitamente na Google Play™ ou na Apple® App Store. 

▪ Acesse a rede que hospeda a impressora multifuncional e-STUDIO. 

▪ Inicie o eConnect TouchFree no dispositivo móvel para abrir um leitor de código QR.  

▪ Digitalize o código QR da impressora multifuncional convenientemente localizado no 

dispositivo ou insira manualmente o endereço IP do sistema e a senha VNC no aplicativo. 

Os usuários agora podem operar a impressora multifuncional e-STUDIO a partir de um 

dispositivo móvel como se estivessem tocando diretamente no painel frontal. O aplicativo móvel 

eConnect TouchFree é compatível com todos os sistemas Office Collection e-STUDIO da 

Toshiba.  

“Nosso aplicativo móvel mais recente oferece às organizações uma opção completamente 

intuitiva e sem toque para gerenciar os aplicativos de impressão, digitalização, cópia e fluxo de 

trabalho”, disse Bill Melo, vice-presidente de marketing da Toshiba America Business Solutions. 

“O eConnect TouchFree agora oferece a todos os funcionários a capacidade de operar a 

impressora multifuncional a partir do conforto de seu próprio telefone ou tablet.”  

  

Clique para tuitar: Toshiba apresenta o aplicativo Touch Free para impressoras multifuncionais  

 
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.  

 

https://ctt.ac/16ucF
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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 um compromisso com a sustentabilidade e é 

reconhecida como uma das Top 100 Empresas Sustentáveis do Wall Street Journal. Para saber 

mais, visitebusiness.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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