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 "Connector Google Drive" staat u terzijde 

Integreer Google Drive in uw documentprocessen. 

 

Met "Connector Google Drive" kunt u uw lokale document- en opslagsysteem uitbreiden: 

 

 Druk documenten rechtstreeks vanuit Google Drive af (Pull Print). 

 Upload bestanden die met een bizhub Evolution-service zijn bewerkt naar Google Drive. 

 

 Vereisten 

Om "Connector Google Drive" te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat: 

 

 u toegang hebt tot bizhub Evolution. 

 u bij bizhub Evolution bent aangemeld. 

 er een multifunctionele printer van Konica Minolta beschikbaar is binnen uw bizhub Evolution-omgeving, zodat 

u kunt afdrukken vanuit Google Drive. 

 de services "Connector Google Drive" en "Pull Print" aan u zijn toegewezen. 

 een andere service die met de connector kan worden verbonden, zoals "Convert to Word", aan u is 

toegewezen. 

 u met het internet bent verbonden. 

 u over een Google Drive-account beschikt.  
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 "Connector Google Drive" gebruiken 

Afdrukken vanuit Google Drive (Pull Print) 

1. Authenticeer uzelf op de multifunctionele printer. 

 

2. Start de bizhub Evolution-service "Pull Print". 

 

3. Selecteer uw dienst voor cloud-opslag. 

 

4. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken. 

 

5. Start het printproces. 

Het bestand is afgedrukt. 

 

Een verbinding met Google Drive maken 

1. Start bizhub Evolution, bijvoorbeeld op uw pc. 

 

2. Selecteer [MIJN SERVICES] en dan [Instelling aansluiting] in de menubalk. 

 

3. Klik op de Google Drive-connector. 

 

4. Meld u aan bij uw dienst voor cloud-opslag. 

 

5. Bevestig uw goedkeuring. 

 

De toegang tot Google Drive blokkeren 

1. Start bizhub Evolution, bijvoorbeeld op uw pc. 

 

2. Selecteer [MIJN SERVICES] en dan [Instelling aansluiting] in de menubalk. 

 

3. Klik op de Google Drive-connector. 

Hierop wordt er een beveiligingsmelding op het scherm weergegeven. 

 

4. Klik op [OK]. 

Hierop wordt er een bevestiging weergegeven dat u de toegang tot de dienst voor cloud-opslag hebt 

geblokkeerd. 

 

5. Klik op [OK]. 

De toegang tot de dienst voor cloud-opslag is geblokkeerd. 

 

OPMERKING 

U kunt het blokkeren van de toegang ongedaan maken door simpelweg opnieuw op de Google Drive-connector 

te klikken. 
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Google Drive als opslaglocatie selecteren 

1. Start bizhub Evolution, bijvoorbeeld op uw pc. 

 

OPMERKING 

Op een MFP kunt u Google Drive in bepaalde bizhub Evolution-services selecteren als opslaglocatie. Hiervoor 

moet u zichzelf geauthenticeed hebben op de MFP. U vindt meer informatie hierover in de overeenkomende 

handleiding van de service. 

 

2. Start een service zoals "Convert to Word". 

 

3. Versleep uw bestand naar het venster "Bestanden". 

Het bestand is geüpload. 

of 

Klik op [Bladeren] en selecteer uw bestand in het bestandsselectievenster. 

Het bestand is geüpload. 

 

4. Klik ergens in het venster "Doel kiezen". 

 

5. Selecteer [Google Drive] als de opslaglocatie. 

 

6. Klik op [Convert to Word]. 

 

7. Bevestig de statusmelding met [OK]. 

Het omzetten van het bestand gaat van start. Het bestand wordt vervolgens opgeslagen in de door u 

geselecteerde opslaglocatie of via e-mail naar u verzonden. 
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 Hebt u nog vragen? 

Als u nog vragen hebt over het gebruik van deze service of problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met de 

systeembeheerder binnen uw organisatie. Als de systeembeheerder uw vragen niet kan beantwoorden of uw probleem 

niet kan oplossen, kan deze contact opnemen met Konica Minolta Support voor assistentie. 
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