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Xerox® Global Print Driver™

Effektiv universel driver, der 
forenkler printerstyring 

Xerox® Global Print Driver™ styrer printere 
og multifunktionsssystemer fra Xerox og 
andre producenter på netværket med en 
enkelt universel driver, der markant forenkler 
virksomhedens styring af udskrivning. IT-
administratorer kan hurtigt og nemt tilføje og 
opdatere enheder uden at skulle installere og 
sætte sig ind i fl ere forskellige printdrivere.

Det bedste af det hele er, at det er gratis og 
fra Xerox.

Strømliner driverstyring
•   Lader IT-administratorer sætte sig ind i, anvende og styre en enkelt 

driver til alle udskrivningsenheder på netværket.

•   Forenkler tilføjelse, udskiftning eller opdatering af 
netværksprintenheder, uden at der er brug for at installere en anden 
driver. Giv bare den nye enhed en netværksadresse, og opret eller 
omdiriger printkøen, og Xerox Global Print Driver sørger for resten. 

•   Konfi gurerer automatisk driveren med det relevante funktionssæt til 
den nye enhed, der er knyttet til printkøen.*

 Reducerer IT-omkostninger
•   Hurtig og nem installation af nye enheder forbedrer IT-effektiviteten.

•   Helt igennem universel - understøtter Xerox og ikke-Xerox printere og 
multifunktionssystemer, PCL og PostScript.**

•   Lader IT etablere globale printindstillinger pr. applikation, f.eks. kun 
sort og hvid udskrivning eller 2-sidet udskrivning, der hjælper med at 
forbedre kontrollen over omkostninger til udskrivning.

•   Reducerer uddannelse af slutbruger og omkostninger til support.

Forbedrer slutbrugerens oplevelse
•   Brugere ser en status for printeren i realtid* fra en enkel, velkendt 

grænsefl ade, der reducerer behovet for uddannelse, når nye enheder 
anvendes.

•   Brugergrænsefl aden viser de mest anvendte funktion på den første 
fane, så brugere nemt kan fi nde og vælge udskrivningsindstillinger.

•   Lader brugere gemme personlige indstillinger og foretrukne 
applikationer, som er lette at fi nde, i stedet for at driverens 
indstillinger skal åbnes.

•   Tilgængelig på 25 sprog.

* Kun understøttede Xerox-enheder.

** Der kan forekomme tab af funktioner på ikke-understøttede enheder.



Efter

Før

Før Efter

MS Outlook - 2 farvesider MS Outlook - 1 sort/hvid side med udskrivning af 
2 sider pr. ark 

MS PowerPoint - Forkerte 2-sidede indstillinger MS PowerPoint - Rigtige 2-sidede indstillinger
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Xerox Global Print Driver

Ring i dag. Hvis du ønsker fl ere oplysninger, kan du ringe til os eller besøge os på 

www.xerox.com/global 
© 2008 Xerox Corporation. AAlle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation. XEROX®, Global Print Driver™ 
og Xerox-logoet er varemærker tilhørende Xerox Corporation i U.S.A. og/eller andre lande. Adobe® og PostScript® 3™ er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems, 
Incorporated. PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Oplysninger i denne brochure kan ændres uden varsel. 
12/08 SFTBR-15BA

Traditionelle printdrivere: 
“En driver”: En “printermodel”
Xerox Global Print Driver understøtter alle 
outputenheder, uanset om I har et par 
få printere eller et netværk med mange 
forskellige enheder fra forskellige producenter. 
Typiske “universelle” printdrivere er 
navnebeskyttede og understøtter muligvis 
ikke alle producentens produkter og gør lidt 
for at konsolidere de mange forskellige drivere 
på nutidens forskellige netværk. For mange 
drivere på et netværk kan skabe konfl ikter 
på printserveren, gøre det langsommere 
med opdateringer og forsinke genoprettelse 
efter nedbrud. At sætte sig ind i, installere og 
styre alle disse drivere kan tilmed dræne IT-
ressourcer og øge omkostningerne til support.  

Fordel for brugeren, besparelser 
for virksomheden!
Xerox Global Driver forbedrer effektiviteten 
for IT og brugeren og hjælper med at 
spare omkostninger. Den reducerer fejl, der 
foretages under udskrivning og muliggør 
farver med applikationer, der faktisk har brug 
for det. F.eks. kan IT-medarbejdere indstille 
Microsoft Outlook til kun at udskrive i sort/hvid 
med bare to billeder pr. side for at spare 
omkostninger. Eller Microsoft PowerPoints 
standardindstillinger kan ændres til 2-sidet 
udskrivning på den korte kant, hvilket sikrer 
korrekte udskrivningsindstillinger allerede 
fra starten og reducerer spild. Individuelle 
applikationer kan praktisk talt have enhver 
kombination med indstillinger, hvilket hjælper 
med at reducere spild, spare penge og 
forenkle slutbrugerens oplevelse.


