
Xerox® Global Print Driver™

Kraftig universaldriver forenkler 
skriveradministrasjon 

Xerox® Global Print Driver™ håndterer Xerox og 
ikke-Xerox skrivere og multifunksjonssystemer 
på nettverket ditt med én universaldriver, noe 
som dramatisk forenkler administrasjonen 
av selskapets skrivere. IT-administratorer kan 
raskt og enkelt legge til og oppdatere enheter 
uten at de må installere og kvalifi sere mange 
forskjellige skriverdrivere.

Best av alt er at den er gratis og fra Xerox.

Strømlinjeformer administrasjon av drivere 
•   Lar IT administratorer kvalifi sere, utplassere og administrere én 

enkelt driver for alle utskriftsenhetene på nettverket.

•   Medfører en stor forenkling ved tillegg, erstatning eller oppdatering 
av utskriftsenheter på nettverket uten behovet for å installere en 
annen driver. Bare gi den nye enheten en nettverksadresse og 
opprett eller rediriger utskriftskøen, deretter gjør Xerox Global Print 
Driver resten. 

•   Konfi gurerer driveren automatisk med det passende settet av 
funksjoner på den nye enheten som er tilpasset utskriftskøen.*

Reduserer IT kostnader
•   Rask og enkel installasjon av nye enheter forbedrer IT-effektivitet.

•   Virkelig universell; støtter Xerox og ikke-Xerox skrivere og 
multifunksjonssystemer, PCL og PostScript.**

•   Lar IT etablere globale skriverinnstillinger per applikasjon, som for 
eksempel kun sort/hvitt eller tosidig utskrift, noe som sørger for bedre 
kontroll over utskriftskostnader.

•   Reduserer kostnader til trening for sluttbrukere og support.

Forbedrer opplevelsen hos sluttbrukerne
•   Brukere ser oppdatert skriverstatus* fra et enkelt og lett gjenkjennelig 

grensesnitt, noe som reduserer behovet for å tilby trening når nye 
enheter blir utplassert.

•   Brukergrensesnittet viser de vanligst brukte funksjonene i 
åpningsbildet, dermed kan brukerne enkelt fi nne og velge disse 
utskriftsmulighetene.

•   Lar brukere lagre personlige innstillinger og applikasjonspreferanser 
for enkel fremhenting ved behov, i stedet for å måtte åpne driverens 
funksjonsinnstillinger.

•   Tilgjengelig på 25 forskjellige språk.

* Kun støttede Xerox enheter.

** Tap av funksjoner kan skje med ikke-støttede enheter.



Etter

Før

Før Etter

MS Outlook 2 fargesider MS Outlook 1 sort/hvitt side med 
2-opp utskrift

MS PowerPoint feil 
2-sidig innstillinger

MS PowerPoint riktige 
2-sidig innstillinger
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Tradisjonelle skriverdrivere: 
“En driver: En skriver” modellen
Xerox Global Print Driver støtter alle 
utskriftsenhetene dine, enten du bare har 
noen få skrivere eller et stort fi rmanettverk 
med mange forskjellige enheter fra 
forskjellige produsenter. Typiske “universelle” 
skriverdrivere er merkevarebeskyttet og 
støtter kanskje ikke alle de produktene 
produsenten har, og gjør dermed lite 
for å konsolidere det brede utvalget av 
drivere som fi nnes i dagens forskjellige 
nettverk. For mange drivere i et nettverk 
kan forårsake konfl ikter for utskriftsserverne, 
utsette teknologioppdateringer og forsinke 
gjenopprettinger etter sammenbrudd. I tillegg 
kan kvalifi sering, installasjon og administrasjon 
av alle disse driverne øke belastningen på IT-
ressursene og øke supportkostnadene.  

Brukerbekvemmelighet, 
fi rmabesparelser!
Xerox Global Driver forbedrer IT- og bruker-
effektivitet og sørger for kostnadsbesparelser. 
Den reduserer feil som er gjort under utskrift, 
og aktiverer farger med applikasjoner som 
virkelig trenger det. For eksempel kan IT-
personell sette Microsoft Outlook utskrift til 
sort/hvitt med to bilder per side for å spare 
kostnader. Eller standardsinnstillingene for 
Microsoft PowerPoint kan bli endret til tosidig 
utskrift på kortsiden, noe som sikrer korrekte 
utskriftsinnstillinger fra start og mindre avfall. 
Individuelle applikasjoner kan ha tilnærmet 
hvilken som helst kombinasjon av innstillinger, 
noe som hjelper til med å redusere avfall, 
spare penger og forbedre sluttbrukers 
opplevelser.


