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Xerox® Global Print Driver™

Πανίσχυρο πρόγραµµα οδήγησης 
γενικής χρήσης που απλοποιεί τη 
διαχείριση του εκτυπωτή 
Το Xerox® Global Print Driver™ διαχειρίζεται 
εκτυπωτές και πολυλειτουργικά συστήµατα 
της Xerox αλλά και άλλων κατασκευαστών 
στο δίκτυό σας, προσφέροντας ένα µοναδικό 
πρόγραµµα οδήγησης γενικής χρήσης, 
απλοποιώντας σηµαντικά την προσπάθεια 
διαχείρισης εταιρικών εργασιών εκτύπωσης. 
Οι διαχειριστές IT µπορούν να προσθέτουν 
και να ενηµερώνουν τις συσκευές γρήγορα και 
εύκολα, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση 
και ο προσδιορισµός πολλών διαφορετικών 
προγραµµάτων οδήγησης.

Το καλύτερο από όλα είναι ότι διατίθεται 
δωρεάν από τη Xerox.

Απλοποιεί τη διαχείριση των προγραµµάτων 
οδήγησης
•   Επιτρέπει στους διαχειριστές IT να ορίσουν, να τρέξουν και να 

διαχειριστούν ένα µοναδικό πρόγραµµα οδήγησης για όλες τις 
συσκευές εκτύπωσης στο δίκτυο.

•   Απλοποιεί ιδιαίτερα την προσθήκη, την αντικατάσταση ή την 
ενηµέρωση συσκευών εκτύπωσης δικτύου χωρίς να απαιτείται η 
εγκατάσταση κάποιου άλλου προγράµµατος οδήγησης. Απλά δώστε 
στη νέα συσκευή µια νέα διεύθυνση δικτύου και δηµιουργήστε ή 
ανακατευθύνετε την ουρά εκτύπωσης. Το Xerox Global Print Driver 
κάνει τα υπόλοιπα. 

•   Eιαµορφώνει αυτόµατα το πρόγραµµα οδήγησης µε το κατάλληλο 
σύνολο δυνατοτήτων της νέας συσκευής που συνδέεται µε την ουρά 
εκτύπωσης.*

 Μειώνει τις δαπάνες για IT
•   Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση των νέων συσκευών που 

βελτιώνει την αποδοτικότητα IT.

•   Πραγµατικά γενικής χρήσης. Υποστηρίζει εκτυπωτές και 
πολυλειτουργικά συστήµατα  Xerox και άλλων κατασκευαστών, 
τόσο PCL όσο και PostScript.**

•   Επιτρέπει στο τµήµα IT να καθιερώνει ρυθµίσεις εκτύπωσης γενικής 
χρήσης ανά εφαρµογή, όπως µόνο ασπρόµαυρες ή διπλής όψης 
εκτυπώσεις, βελτιώνοντας τον έλεγχο του κόστους εκτύπωσης.

•   Μειώνει το κόστος για υποστήριξη και εκπαίδευση των τελικών 
χρηστών.

Βελτιώνει την εµπειρία του τελικού χρήστη
•   Οι χρήστες βλέπουν την κατάσταση του εκτυπωτή σε πραγµατικό 

χρόνο* από ένα ενιαίο, οικείο περιβάλλον εργασίας, µειώνοντας την 
ανάγκη για εκπαίδευση όταν γίνεται εγκατάσταση νέων συσκευών.

•   Το περιβάλλον εργασίας χρήστη εµφανίζει τα χαρακτηριστικά που 
χρησιµοποιούνται περισσότερο στην καρτέλα υποδοχής, ώστε οι 
χρήστες να εντοπίζουν εύκολα και να επιλέγουν αυτές τις επιλογές 
εκτύπωσης.

•   Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν προσωπικές ρυθµίσεις και 
προτιµήσεις εφαρµογών, για εύκολη ανάκληση όταν απαιτείται, χωρίς 
άνοιγµα των ρυθµίσεων ιδιοτήτων του προγράµµατος οδήγησης.

•   Eιατίθεται σε 25 γλώσσες.

* Μόνο υποστηριζόµενες συσκευές Xerox.

** Μπορεί να προκύψει απώλεια λειτουργιών µε µη υποστηριζόµενες συσκευές.



Μετά

Πριν

Πριν Μετά

2 έγχρωµες σελίδες MS Outlook 1 ασπρόµαυρη σελίδα MS Outlook µε 
εκτύπωση 2Up

Λάθος ρυθµίσεις διπλής όψης MS PowerPoint Σωστές ρυθµίσεις διπλής όψης MS PowerPoint
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Καλέστε σήµερα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε ή επισκεφθείτε µας στη διεύθυνση 

www.xerox.com/global 
© 2008 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχοµένων αυτού του εντύπου, χωρίς την άδεια της Xerox Corporation. Τα 
XEROX®, Global Print Driver™ και το σχέδιο µε τη σφαίρα συνδεσιµότητας είναι εµπορικά σήµατα της Xerox Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Τα Adobe® και PostScript® 3™ είναι 
σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated. Το PCL® είναι σήµα κατατεθέν της Hewlett-Packard Company. Όλα τα άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία 
των αντίστοιχων κατασκευαστών τους. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 12/08 SFTBR-15XA

Τυπικά προγράµµατα οδήγησης 
εκτύπωσης: Το µοντέλο “Ένα 
πρόγραµµα οδήγησης: Ένας 
εκτυπωτής”
Το Xerox Global Print Driver υποστηρίζει 
ολόκληρο το στόλο συσκευών είτε έχετε 
λίγους εκτυπωτές είτε ένα εταιρικό 
δίκτυο µε πολλές διαφορετικές συσκευές, 
από διαφορετικούς κατασκευαστές. Τα 
τυπικά  προγράµµατα εκτύπωσης “γενικής 
χρήσης” είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας 
και ενδέχεται να µην υποστηρίζουν όλα τα 
προϊόντα του ίδιου κατασκευαστή, έτσι δεν 
διευκολύνεται η ενοποίηση των διάφορων 
προγραµµάτων οδήγησης που υπάρχουν στα 
σηµερινά δίκτυα. Ο υπερβολικός αριθµός 
προγραµµάτων οδήγησης στο δίκτυο µπορεί 
να προκαλέσει διενέξεις µε το διακοµιστή 
εκτύπωσης, καθυστέρηση στις ενηµερώσεις 
τεχνολογίας και καθυστέρηση στην ανάκτηση 
από καταστροφή. Επίσης, ο προσδιορισµός, 
η εγκατάσταση και η διαχείριση όλων αυτών 
των προγραµµάτων οδήγησης, µπορεί να 
εξαντλήσει τους πόρους IT και να αυξήσει το 
κόστος υποστήριξης.  

Πρακτικότητα για τον χρήστη, 
οικονοµία για την επιχείρηση!
Το Xerox Global Driver βελτιώνει την 
αποδοτικότητα του τµήµατος IT και των 
χρηστών, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη 
µείωση του κόστους. Μειώνει τα λάθη κατά 
την εκτύπωση, επιτρέποντας τη χρήση της 
έγχρωµης λειτουργίας για εφαρµογές που 
πραγµατικά τη χρειάζονται. Για παράδειγµα, 
το τµήµα IT µπορεί να ρυθµίσει την 
εκτύπωση για το Microsoft Outlook µόνο 
στην ασπρόµαυρη λειτουργία, µε δύο εικόνες 
ανά σελίδα, για µείωση του κόστους. Ακόµα, 
οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του Microsoft 
PowerPoint µπορούν να αλλάξουν για 
εκτύπωση διπλής όψης στη στενή πλευρά, 
διασφαλίζοντας σωστές ρυθµίσεις εκτύπωσης 
από την αρχή και µειώνοντας τη σπατάλη. 
Οι µεµονωµένες εφαρµογές µπορούν να 
έχουν πρακτικά οποιονδήποτε συνδυασµό 
ρυθµίσεων, για µείωση της σπατάλης, 
εξοικονόµηση χρηµάτων και απλοποίηση της 
εµπειρίας τελικού χρήστη.


