
Printen, kopiëren en scannen onderweg 
met de Xerox® Workplace App

Meer uit uw printer halen?  
U hoeft er slechts één keer voor 
te tikken. 

De mobiele werkplekapp in een oogopslag

Vandaag betekent werken onderweg zijn en aanpassen  
aan de werkplek waar u ook bent. De Workplace Mobile  
App maakt het gemakkelijk om de kracht van uw 
multifunctionele printer (MFP) als het ware mee te nemen 
waarheen u maar wilt. Scan, kopieer of print met gemak 
vanaf uw smartphone, waarmee u een persoonlijke 
afstandbediening voor uw MFP heeft en u het 
gebruikersinterface niet hoeft aan te raken.

Met een intuïtief, gemakkelijk te gebruiken interface brengt 
de mobiele werkplekapp tijdsbesparing binnen handbereik. 

• Print documenten direct vanaf uw mobiele telefoon. 

• Gebruik uw adresboek om scans naar collega’s te sturen 
of direct naar cloudopslag.

• Maak kopieën met onze touchless MPF-werkstromen  
om flexibiliteit naar het volgende niveau te tillen.

De Workplace Mobile App heeft eenvoudige 
koppelingsinstellingen en legt gemakkelijk verbinding  
tussen uw iOS- of Android-apparaat en uw Xerox®-MFP*.

V E R B I N D E N
Ontdek uw printer automatisch op het netwerk, tik om verbinding te maken via Near 
Field Communication (NFC) of maak binnen enkele seconden verbinding met alleen 
een QR-code**. Sla de printer op als favoriet om bij de volgende keer printen tijd te 
besparen - zoeken is niet nodig.

A F D R U K K E N
Deel direct vanuit de applicatie die u gebruikt of open documenten uit de app om 
eerst te bekijken en dan eenvoudig te printen. Gebruik de camerafunctie om foto’s  
te nemen en te printen. Een groot aantal printinstellingen, waaronder het aantal 
exemplaren, papierformaat, enkelzijdig, dubbelzijdig, kleur, zwart-wit en meer  
komen aan iedere behoefte tegemoet. 

S C A N N E N
Maak een contactloze MFP-scan op afstand met uw mobiele apparaat. Voer het  
blad in de inleg en gebruik de contactpersonen en opgeslagen cloudaccounts op uw 
smartphone om te scannen, digitaliseren en documenten binnen een mum van tijd  
naar hun eindbestemming te sturen. 

KO P I Ë R E N
Maak kopieën vanaf uw mobiel apparaat in plaats van met het gebruikerspaneel  
voor een compleet touchless werkstroom. 

De app is eenvoudig en gemakkelijk, biedt meer vrijheid en betekent minder grenzen.

Gebruiksinstructie Xerox® Workplace Mobile App

* Alleen ondersteunde apparaten. Ga naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/software-
solutions/xerox-workplace-mobile-app.

** Scan een QR-code met de Xerox® Quick Link App, een MFP-app beschikbaar in de 
Xerox-appgallerij. Bezoek https://www.xerox.nl/kantoor/latest/SO1FS-37D.pdf.
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S TA N DA A R D F U N C T I E S  VA N  X E R O X ® 
W O R K P L A C E  M O B I L E  A P P

V E R B E T E R D E  F U N C T I E S  VA N 
X E R O X ® W O R K P L A C E  S O L U T I O N S

Stel gebruikers in staat meer voor elkaar  
te krijgen onderweg met een eenvoud die 
moderne werkstromen stroomlijnt. Het 
maakt niet uit of u iOS of Android heeft - de 
is hetzelfde naadloze, probleemloze ervaring. 

• Het toevoegen of verbinding maken  
met een printer is net zo eenvoudig als  
het scannen van de printer-specifieke 
QR-code, het intypen van een IP-adres  
of het aantikken van NFC

• Direct printen uit andere applicaties zoals 
Dropbox, Google Drive en meer

• Selecteer printopties zoals 1-zijdig/ 
2-zijdig, kleur/zwart-wit, geniet, 
papierformaat en paginabereik 

• Sla voorkeursemailadressen op om extra 
stappen bij het scannen te voorkomen 

• De beveiligde verbinding biedt 
bescherming en gemoedsrust

Breng de voordelen van de Xerox® Workplace 
Mobile App naar het volgende niveau in 
combinatie met Xerox® Workplace Solutions. 
Blijf verbonden met alle apparaten via ieder 
netwerk met cloudverbinding. Veilig vanaf 
overal met de mogelijkheid om:

• Gebruikersmachtigingen te beheren met 
gebruikersdatabase of LDAP, Azure AD  
of Okta

• Teprinten op Xerox® en niet-Xerox-printers 
waaronder HP, Ricoh, Epson, Canon  
en meer

• Veilig documenten te uploaden om later 
op een gelicentieerde printer te printen

• Gebruik minder IT-middelen en geniet van 
de eenvoud waarmee gebruikers zonder 
problemen snel aan de gang kunnen

• Printen vanuit ieder andere lokaal of met 
internet verbonden apparaat (PC, Mac, 
Chromebook, maar ook iOS of Android)

• Ontgrendel het gebruikerspaneel van de 
printer met een tik van uw smartphone, 
ID-kaart en meer

• Stel printregels en -beleid in voor 
gebruikers met volledige rapportage  
en verantwoording
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Doe meer 
met Xerox® 
Workplace 
Solutions

Xerox® Workplace Solutions is het complete 
printbeheerplatform voor de moderne mobiele 
werkplek. En het past nu in uw hand. Verbeter de 
prestaties van de Xerox® Workplace Mobile App 
met nog meer mogelijkheden, veiligheid en 
gemak. Meer informatie over onze mobiele 
oplossingen voor printbeheer op www.xerox.nl/
nl-nl/kantoor/print-management-
oplossingen.

“ Xerox® Workplace Solutions maakt 
printen makkelijker, of het nu gaat om 
printen vanaf mobiele apparaten, het 
beheersen van printkosten of het 
beveiligen van de documenten bij  
het verzenden via de printstroom.”

–  Andrew Unsworth, Editor Software  
Evaluation, Keypoint Intelligence

Voor meer informatie over de Xerox® Workplace Mobile, waaronder een lijst 
van compatibele Xerox®-apparaten, ga naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/
software-solutions/xerox-workplace-mobile-app.

Download de Xerox® Workplace 
Mobile via de App Store of 
Google Play.

Xerox® Workplace Solutions  
Prijzen en onderscheidingen

http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen
http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen
http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen
https://www.xerox.com/en-us/office/print-management-solutions
http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/software-solutions/xerox-workplace-mobile-app
http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/software-solutions/xerox-workplace-mobile-app
https://www.xerox.com/WorkplaceMobileApp
https://apps.apple.com/us/app/xerox-workplace/id520577939
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xerox.mobileprint&amp;hl=en_US

