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Xerox Mobile Express Driver
Rask og enkel utskrift 
uansett hvor du er
Denne banebrytende skriverløsningen gjør 
det enkelt å fi nne og bruke den rette skriveren 
eller multifunksjonssystemet for din jobb, 
enten du er på kontoret eller ute på reise. 
Skriv ut til hvilken som helst enhet hvor 
som helst uten tidkrevende nedlasting og 
installasjon av drivere, ofte med nødvendig 
hjelp fra IT. Og best av alt, driveren er gratis, 
og den er fra Xerox.

Hjemme, på reise, eller på kontoret:
Den riktige enheten til rett tidspunkt
•   Oppdager automatisk plasseringen din og oppdaterer 

den gjeldende skriverlisten din med foretrukne skrivere og 
multifunksjonssystemer for den plasseringen.

•   Forteller deg omgående hvilke enheter som er online og 
tilgjengelige for utskrift.

•   Sorterer enheter i din skriverliste basert på status, plassering, 
navn etc.

•   Viser detaljerte funksjonsmuligheter for å hjelpe deg med å velge 
den enheten som er best for din jobb.*

•   Fungerer med Xerox og ikke-Xerox PostScript® skrivere og 
multifunksjonssystemer.

Et enkelt grensesnitt for alle skrivere
•   Konfi gurerer seg selv automatisk for å tilby brukere 100 prosent 

av de funksjoner som er tilgjengelig i de fl este Xerox skrivere og 
multifunksjonssystemer når de er installert på enheten.

•   Leverer et konsistent og enkelt grensesnitt for alle enheter, noe som 
gjør det enkelt å fi nne og velge de funksjonene du trenger.

•   Plasserer automatisk den sist brukte enheten (for den plasseringen) 
øverst på din nåværende skriverliste.

•   Lagrer favoritt skriverinnstillinger for hver applikasjon. 
Standardinnstillinger for hver applikasjon betyr at du kan sette 
forskjellige standardinnstillinger per applikasjon, dvs. at MS Outlook 
kan settes til å skrive ut ensidig sort/hvitt, mens Adobe Acrobat kan 
ha farger og tosidig utskrift.

Ingen grunn til å be IT om hjelp
•   Du kan installere Xerox Mobile Express Driver selv, med noen 

få museklikk.**

•   Det er ikke nødvendig å lete etter en IT-tekniker som kan hjelpe 
deg å fi nne den rette enheten eller driveren, identifi sere IP adresser 
eller å installere drivere i en ny plassering.

•   Dynamisk skriveroppdagelse oppdaterer automatisk skriverlisten 
din med nye funksjoner og status.*

* Kun støttede Xerox enheter

** Administrator-rettigheter kan kreves
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1
Vet hvor du er
Oppdager automatisk 
dine nye og lagrede 
plasseringer.

4
Søk etter en skriver
Manuell oppdagelse ved 
bruk av IP addresse eller 
DNS navn.

7
Se detaljer
Rull over ikonene for å se 
detaljert statusoversikt.*

2
Mine skrivere
Lagrer dine foretrukne 
skrivere.

5
Finn og sorter enheter
Finner raskt den enheten 
du trenger innenfor den 
oppdagede listen.

8
Utvid søket ditt
Avansert søkeverktøy 
gjør at du kan fi nne 
enheter utenfor det 
lokale subnettet.

3
Oppdagede skrivere
Viser alle oppdagede 
tilgjengelige enheter med 
status* for hver på din 
nåværende plassering.

6
Se status og alternativer
Viser komplett 
enhetsstatus og 
tilgjengelige muligheter.*

9
Konfi gurerer seg selv
Velg en enhet og 
X-MED konfi gurerer 
seg selv automatisk 
for å kunne bruke alle 
tilgjengelige funksjoner 
som er installert på den 
enheten.*

10
Vanlige innstillinger
Oppdager automatisk 
din nåværende 
applikasjon og laster 
inn dine favoritt 
skriverinnstillinger 
uansett hvilken enhet 
du bruker.**

Xerox Mobile Express Driver

For å lære mer og laste ned din kopi av Xerox Mobile Express Driver, besøk 
www.xerox.com/mobileexpress 
Merk: Xerox Mobile Express Driver støtter kun PostScript aktiverte enheter. X-MED kan ikke skrive til enheter som er kun PCL baserte.
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er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land.  Adobe® og PostScript® 3™ er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems, Incorporated. Informasjonen i denne 
brosjyren kan endres uten varsel. 11/10 SFTBR-14OB

IT-sjefer:
Hjelp brukerne dine til å hjelpe 
seg selv
Xerox Mobile Express Driver (X-MED) 
eliminerer IT-støtte og hjelp for mobile 
brukere. De kan bruke skrivere eller 
multifunksjonssystemer automatisk, uten 
behovet for å kunne installere nye drivere 
eller forstå IP-adressering. X-MED skanner det 
lokale nettverket og viser alle tilgjengelige 
enheter automatisk slik at brukere kun velger 
den enheten de trenger.

X-MED kan identifi sere nye 
nettverksforbindelser og dynamisk oppdatere 
de enhetene som er tilgjengelige for å skrive 
til. Den vil også konfi gurere seg selv med alle 
tilgjengelige opsjoner som ekstra papirskuffer 
og/eller etterbehandlingsmuligheter*, 
dermed unngår du mange forskjellige 
driverinnstallasjoner og manuelt oppsett av 
tilgjengelige muligheter.

*  Kun støttede Xerox enheter
**  Tap av funksjoner kan skje med ikke-støttede enheter

Mobile brukere:
Forbedre din mobile 
produktivitet
Med X-MED vil du aldri be dine verter om 
å skrive ut dokumentene dine om igjen. 
Mobile Express Driver gjør automatisk de 
riktige enhetene tilgjengelig på de stedene 
du besøker, og leverer omgående rask og 
oppdatert informasjon* for alle tilgjengelige 
enheter. Du sparer tid og kan glede deg over 
øket produktivitet ved å vite nøyaktig hvilke 
enheter som er tilgjengelig. Med det samme 
brukervennlige grensesnittet kan du velge 
alternative funksjoner, og bruke dine vanlige 
skriverinnstillinger for applikasjonen, uten å be 
IT om hjelp.

Kontorbrukere: 
Kontorbrukere kan også benytte 
fordelene!
For kontorbrukere som kan arbeide hjemmefra 
med samme PC/Laptop, kan X-MED også 
hente opp enheten hjemme uten at det er 
behov for å installere en annen driver**. Enten 
den er tilknyttet trådløst, via nettverkskabel 
eller USB, kan X-MED oppdage og skrive ut 
til den enheten. VPN forbindelser støttes 
også, dermed kan du skrive ut til maskinen på 
kontoret hjemmefra, og hente utskriften 
neste dag.
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