
Sharpdesk Mobile
Toepassing voor mobiel afdrukken en scannen

Smartphones en tablet-pc’s zijn een must voor mobiele werkers 
/This is Why , daarom hebben we een App ontwikkeld voor het 
afdrukken, scannen en delen van bestanden.

Toepassing voor mobiel afdrukken en 
scannen van sharp voor iphone, ipad en 
android-apparaTen

Rechtstreeks afdrukken vanaf uw mobiele apparaat
 Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk, selecteer een 
document, bekijk het en druk het af op een ondersteunde 
Sharp MFP vanaf uw iPhone, iPad of Android-apparaat.

Eenvoudig scannen
Scannen papieren documenten naar PDF voor eenvoudige 
toegang door ze gewoon vanaf een Sharp MFP naar uw 
ondersteunde mobiele apparaat te scannen. Het profiel van uw 
mobiele apparaat kan worden opgeslagen als een “scannen 
naar”-locatie op de MFP voor eenvoudige toegang.

Naadloze samenwerking met andere toepassingen
Sharpdesk Mobile maakt naadloos delen van bestanden met 
andere toepassingen mogelijk. Gebruikers kunnen gescande 
bestanden als bijlage per e-mail verzenden, documenten delen 
met andere mobiele toepassingen of bestanden afdrukken via 
andere ondersteunde mobiele toepassingen.

Afdrukken
•   Eenvoudig afdrukken van PDF-, JPEG- en TIFF-bestanden 

vanaf een iPhone, iPad of Android-apparaat op een 
ondersteunde Sharp MFP

• Bestanden afdrukken via andere mobiele toepassingen
• Gemakkelijk afdrukken van e-mailbijlagen vanaf uw 
 ondersteunde mobiele apparaat

Scannen en delen
•  Bestanden via een MFP scannen en opslaan op uw iPhone, 

iPad of Android-apparaat
• Snel gescande bestanden per e-mail verzenden vanaf uw 
 ondersteunde mobiele apparaat
• Gescande bestanden delen met andere ondersteunde 
 mobiele toepassingen

Installatie
•  De toepassing is gratis verkrijgbaar in de Apple App Store en 

Google Play
• Automatisch detecteren en verbinding maken met een 
 ondersteunde Sharp MFP
• Handmatig een ondersteunde Sharp MFP toevoegen
• Geen driverinstallatie nodig
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TIFF
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ondersTeunde besTandsTypen

ondersTeunde sharp mfp´s*

opmerkingen

Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse 
gaan. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Apple, het Apple-logo, iPhone en Bonjour zijn handelsmerken van 
Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc. IOS is een handelsmerk of 
een geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt in licentie gebruikt door Apple Inc. Alle 
andere bedrijfsnamen, productnamen en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve 
houdstermaatschappijen. ©2013 Sharp Electronics Benelux. Februari 2013 Ref: Datasheet Sharpdesk Mobile Alle rechten 
voorbehouden. E&OE.

*Bonjour moet zijn ingeschakeld voor automatisch detecteren van ondersteunde MFP’s. 
Overige ondersteunde MFP modellen zijn terug te vinden in de beschikbare gebruikershandleidingen.

Welkom biJ sharp 

Sharp legt zich al decennia toe op het produceren van snelle, betrouwbare printers en MFP’s en de ontwikkeling van nieuwe, productievere manieren voor het beheer 
van documenten. Een groot aantal machines heeft awards gewonnen van gerespecteerde onafhankelijke onderzoeksinstituten. Alle machines leveren toonaangevende 
prestaties en zorgen vaak voor een sterk verhoogde productiviteit op de werkplek.

Sharp is een bedrijf dat wereldwijd actief is en over plaatselijke vertegenwoordiging in alle grote landen beschikt. En onze expertise is nu veel breder dan alleen 
afdrukken op kantoor. Vandaag de dag komen we tegemoet aan de behoeften van de gehele onderneming, met innovaties op het gebied van LCD’s, laserdiodes, 
flash-geheugen, zonnecellen, plasmacluster-luchtreinigers en projectors, om slechts een paar voorbeelden te noemen.
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Meidoornkade 10
Postbus 900
3990 DW  Houten
Nederland
www.sharp.nl
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MX-PB14 Printeruitbreidingskit is vereist voor afdrukken via:
MX-2310U/MX-3111U

MX-PK11 PostScript® 3 uitbreidingskit is vereist voor het afdrukken van PDF’s via:
MX-2310U/MX-3111U/MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N/MX-4112N/MX-5112N MX-2614/MX-3114N

MX-PK11 PostScript® 3 uitbreidingskit en MX-HD10 is vereist voor het afdrukken van PDF’s via: 
MX-1810U

aanvullende vereisTe opTies

iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 en de nieuwe iPad (3e/ 4e generatie), iPad Mini 
(iOS: 4.3, 5.0, 5.1, 6.0.1, 6.1) 

Android versie 2.3, 4.0

ondersTeunde mobiele apparaTen

Zwart-wit MFP’s
MX-B382, MX-M264, MX-M314, MX-M354, MX-M282N, MX-M283N, MX-M363N , MX-M453N, MX-
M503N, MX-M623N, MX-M753, MX-M904, MX-M1054, MX-M1204

Kleuren-MFP’s
MX-C312, MX-1810U, MX-2310U, MX-3111U, MX-2614N, MX-3114N , MX-2640N, MX-3140N, MX-
3640N, MX-4112N, MX-5112N, MX-6240N, MX-7040N

sharpdesk mobile WorkfloW


