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Xerox Mobile Print
®

Produktivitet der du trenger det.

Virkelig utskriftsfrihet som
er enkel, praktisk og sikker.
Det er ingen hemmelighet at mobilteknologien har forandret både hvor
og hvordan vi gjør forretninger. Folk jobber bokstavelig talt fra hvor som
helst, men til tross for sin mobilitet trenger de allikevel å kunne ta utskrifter
på en enklest mulig måte – uavhengig av geografisk plassering og tidspunkt
på døgnet. Det er her Xerox med sine effektive og fleksible løsninger kan gi
en hjelpende hånd.
Praktisk mobil utskrift

Fleksibel arbeidsflyt for utskrift

Med Xerox® Mobile Print kan du skrive ut
fra de fleste mobile enheter til praktisk talt
alle utskriftsenheter i et nettverk, noe som
øker produktiviteten din uansett hvor du
er – hva enten du er på reisefot eller rett og
slett befinner deg et annet sted i bygningen
enn din egen kontorplass.

Xerox® Mobile Print gjør det enkelt å skrive ut
fra både smarttelefon, nettbrett, bærbar pc og
stasjonær maskin. Du kan:

Vi har fjernet mystikken og usikkerheten
forbundet med å skrive ut fra en mobil enhet
– her får du en løsning som virkelig er fleksibel,
enkel, praktisk og sikker.

• velge Office-dokumenter, fotografier,
PDFer og en rekke andre filer
• finne den nærmeste skriveren og
justere utskriftsinnstillingene

Kople deg til Officeapplikasjonene og skriv ut –
uten usikkerhetsmomenter
Ekte Microsoft® Office-konvertering gjør at
du kan skrive ut de filene du bruker aller mest,
slik som Microsoft Word®, Excel®, PowerPoint®
og PDFer, i tillegg til vanlige bildeformater, og
beholde layouten, innholdet og kvaliteten.

• forhåndsvise dokumentet
• sende dokumentet til utskrift på en
sikker måte

Med Xerox® Mobile Print kan du skrive
ut fra de fleste mobile enheter, inkludert:
• smarttelefoner
• nettbrett
• stasjonære og bærbare maskiner
Driftet i skyen

Driftet
på min
server

Dine mobile
medarbeidere
som er på farten

... trenger å ta utskrifter
fra sine mobile enheter

En app-løsning og
e-postbasert sending
til skriver gjør at du kan
velge når og hvor du skal
skrive ut

... og selv
velge metode

... for sikker utskrift og
frigivelse til de fleste
nettverksskrivere eller
multifunksjonsskrivere

Øk din egen produktivitet. Gjør jobben enklere for deg selv. Xerox Mobile
Print er en nøkkelferdig løsning som er enkel, praktisk og sikker.
®

Enkelt

Praktisk

Sikker

Send dokumentene med e-post, eller ved å
bruke applikasjonene dine. Arbeidsflyten for
utskrift er helt problemfri og gjør at du kan
skrive ut når som helst og fra hvor som helst.

• Xerox Mobile Print er utskriftstjenester på
et nytt nivå. Du får akkurat hva du trenger,
akkurat når du trenger det.

Xerox® Mobile Print gir robust beskyttelse
på alle nivåer og gir det den sikkerheten og
kontrollen du vil ha:

• Forhåndsvis jobben før du skriver den
ut, og velg for eksempel tosidig utskrit –
rett på nettbrettet, smarttelefonen eller
fra skriverkontrollpanelet.

• Forsterket kontointegrasjon som gir
brukerbasert sporing.

• Den sentrale portalen for administrasjon
av kontoer og enheter gir svært god oversikt.
Det er enkelt å administrere systemet både
via skyen og lokalt.

• Sikker tilbakeholdelse av dokumenter inntil
du logger deg på og velger å la dem bli
skrevet ut.

Xerox® Mobile Print Solution
2014 og 2015 BLI Pick of the Year Award
Enestående mobil utskriftsløsning for bedrifter
Buyers Laboratory LLC
Vinter 2014 og 2015

Xerox® Mobile Print Cloud
2013 og 2015 BLI Pick of the Year Award
Enestående mobil utskriftsløsning for småbedrifter
Buyers Laboratory LLC
Sommer 2013 og vinter 2015

BLI Document Imaging Software Line of
the Year Award i 2014, 2015 og 2016
Buyers Laboratory LLC
Vinter 2014, 2015 og 2016

Artikkel fra 2015

Artikkel fra 2015

Sertifikat for 2015

Sertifikat for 2015

• Ingen klientprogramvare eller nedlasting
av skriverdriver for å skrive ut.
• Støtte for «Bring Your Own Device»

®

• Tilgangsstyring som tillater eller blokkerer
muligheten for mobil utskrift.

Priser

Artikkel fra 2016
Sertifikat for 2016

Gi bedriften det den trenger.
Ditt valg. På din måte. Xerox Mobile Print har fleksible funksjoner som kan
åpne opp for helt nye muligheter i virksomheten din, og du velger selv om du
vil administrere systemet eller overlate det til oss. Skriv ut fra hvor som helst til
nesten enhver skriver eller multifunksjonsmaskin.
®

Xerox® Mobile Print Cloud
(skybasert løsning)

Ditt valg. På din måte.

Xerox® Mobile Print Solution
(serverbasert, lokalt)

Mobil støtte og innsending

• Velg Xerox® Mobile Print Cloud, så
får du en rask og enkel installasjon
som gir deg enkel administrasjon
av eget nettverk og fjernlokasjoner,
og kontroll over besøkendes
adgang til skrivere.

Xerox® Print Portal App støtter iOS®, Android™, nettbrett / bærbare PCer med Windows 8
Tredjepartsskrivere1

•

•

Xerox®-skrivere1

•

•

Til kunder med en flåte av skrivere – Sendes
senere fra multifunksjonsskriver-grensesnittet
med bruk av utsendelseskode (PIN)2

•2 (enheter med Xerox Extensible
Interface Platform®)

•2 (enheter med Xerox Extensible
Interface Platform®)

Til kunder med en flåte av skrivere –
Sendes senere fra Print Portal App

•

•

Direkte til hver enkelt skrivers unike e-postadresse

•

AirPrint-støtte for gamle og nye skrivere, og
for Xerox-skrivere og tredjepartsskrivere

•

•

Direkte / ekte Microsoft® Office, nettsider, Adobe® •
PDF og fotografier (PowerPoint, Word, Excel, PDF,
Bilder, JPG, HTML)

•

E-post fra enhver enhet som støtter e-post

• Velg Xerox® Mobile Print
Solution med en lokal server for
eget nettverk eller på innsiden
av brannmuren til ditt eget
nettverk, så får du ekstra kontroll
og et system som passer til
store utskriftsvolumer.

Utskrift og anvendelighet

•

•

Fleksibel arbeidsflyt for utskrift muliggjør de
•
populære alternativene «push», «pull» og «follow»

•

Kopiering, todisig, stifting, forhåndsvisning
og annet

•

•

GPS-lokalisering, finn skriverlokasjoner

•

•

Autentisering uten kort (skybasert autentisering
av multifunksjonsskriver/kopiering-brukere)

•

Apache OpenOffice™-dokumenter

Om du vil administrere systemet
selv eller vil la oss ta hånd om
det hele, så har du uansett full
kontroll. Uansett vil dette frigjøre
din egen og dine ansattes tid og
oppmerksomhet, som dermed kan
brukes på mer komplekse oppgaver
og selskapets kjernevirksomhet.

Adminstrasjon

Xerox® Mobile Print
kan integreres med din
sikkerhetsløsning, som for
eksempel Xerox® Secure Print,
Xerox® Standard Accounting,
Equitrac Office®, Ysoft®
SafeQ®, Pharos® og andre.

Direkte utskrift fra skybaserte oppbevaringssteder •
som DropBox, Google Drive, Microsoft SkyDrive
og andre (via mobilapp)

•

Støtte for mobilbasert og trådløs Wi-Fi på klienten •
(via mobilapp)

•

Tillate og/eller blokkere brukere, grupper og andre, •
sentralisert løsning og tilgangsstyring

•

Forsterket kontointegrasjon for brukerbasert
sporbarhet og tilbakeføringer

•

•

Styrt tilgang til bruk av skrivere som står i
bedriftens nettverk

•

•

Integrasjon i forbindelse med Xerox® Secure Print, •
Xerox® Standard Accounting, Equitrac Office®,
Ysoft® SafeQ®, Pharos® og mer

•

Styrt tilgang til bruk av eksterne skrivere og åpent
tilgjengelige skrivere på andre lokasjoner

•

•

Krever internettforbindelse

•

Autentisering og LDAP-integrasjon

•

•

Lokal server, programvare

Ikke-dedikert PC med
programvareagent

Dedikert kundeserver med
programvare

Brukermodell

• Utstyrspakker – aktivering
av 5 til 250+ enheter – både
tredjepartsskrivere og skrivere
fra Xerox, ubegrensede volumer,
ettårig avtale eller betaling per
mobil-utskrift, ingen kostnad
for å aktivere mange mobile
utskriftsenheter
• Jobbkredittpakker
(ettårig avtale)

• Betal for å aktivere
mobil utskrift på skrivere,
ingen kostnad for mobile
utskriftsjobber
• Ubegrenset antall jobber
• Ubegrenset antall brukere
• Ideelt for storforbrukere

Kom i gang

Finn ut hvilken løsning som passer best
for deg, og se en demonstrasjonsvideo
på www.xerox.com/mobile.
1
2

 ompatibel med de fleste tredjepartsskrivere og Xerox®-skrivere – skrivere i nettverk med Adobe® PostScript® 2, 3 eller PCL® 5, PCL 6.
K
Skrivere som har Xerox Extensible Interface Platform® – Gå til www.xerox.com/mobileprint hvis du vil se en oppdatert liste over kompatible
modeller hvor Xerox Extensible Interface Platform® kan benyttes.
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