
Xerox Mobile Express Driver
Gittiğiniz her yerde hızlı, 
kolay yazdırma 

Bu çığır açan yazdırma çözümü ile ister ofiste 
ister yollarda olun, işiniz için doğru yazıcı veya 
çok fonksiyonlu cihazı bulup kullanmanız çok 
kolay. Nerede olursanız olun, sıkıcı sürücü 
indirme ve yükleme işlemleri olmadan ve 
BT'den yardım istemeniz gerekmeden 
herhangi bir cihazdan çıktı alabilirsiniz. 
En iyisi de Xerox tarafından ücretsiz 
sunulması.

Evde, yolda veya ofiste: Doğru yerde doğru yazıcı
•  Bulunduğunuz yeri otomatik olarak algılayarak mevcut yazıcı 

listenizi o yer için tercih edilen yazıcılarla günceller.

•  Her çıktı alışınızda hangi yazıcıların çevrimiçi ve 
kullanımınıza hazır olduğunu anında size bildirir.

•  Yazıcı listenizdeki cihazları durum, yer, isim, vs.ye göre sıralar.

•  İşiniz için en iyi yazıcıyı seçmenize yardımcı olmak 
üzere ayrıntılı özellik opsiyonlarını gösterir.

•  Xerox ve Xerox marka olmayan PostScript® yazıcılar 
ve çok fonksiyonlu cihazlarla çalışır.

Tüm yazıcılar için bir tek kolay arayüz
•  Xerox yazıcıların çoğunda, mevcut özelliklerin 

% 100 ünü kullanıcılara sunmak için, kendi 
kendini otomatik olarak konfigüre eder.

•  Tüm yazıcılar için tutarlı, kolay kullanılır bir arayüz sağlayarak 
ihtiyacınız olan özellikleri bulup seçmenizi kolaylaştırır.

•  En son kullandığınız yazıcıyı (bulunduğunuz yerdeki), otomatik 
olarak güncel yazıcı listenizin en üstüne yerleştirir.

•  Her bir uygulama için favori yazıcı ayarlarını kaydeder. 
Örneğin, e-postaları her zaman siyah-beyaz ve kağıdın 
çift taraflı yazdırıyorsanız, bu ayarlar herhangi bir yerde 
seçtiğiniz herhangi bir yazıcıya uygulanabilir.

Yardım için BT’yi aramaya gerek yok
•  Xerox Mobile Express Driver’ı kendiniz, birkaç adımda kurabilirsiniz.

•  Yeni bir ortamda doğru yazıcıyı seçme, IP adreslerini öğrenme 
ve sürücüleri yükleme konusunda size yardımcı olması 
için bir BT teknisyeni ile görüşmenize gerek yoktur.

•  Dinamik yazıcı bulma özelliği, yazıcı listenizi yeni özellikler 
ve durum bilgisiyle otomatik olarak günceller.
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BT yöneticileri  
Kullanıcılarınız kendilerine yetsin
Xerox Mobile Express Driver (X-MED) mobil 
kullanıcıları ziyaret etme konusunda BT yükünü 
azaltır. Kullanıcılar yazıcıları yeni sürücüler 
yüklemeden veya IP adresleri bulmadan 
otomatik olarak kullanabilirler. X-MED yerel alt 
ağda veya ağ üzerinde bulunan kullanılabilir 
yerel yazıcıları gösterir.

Bir kullanıcı yeni bir yerden bağlandığında 
bunu algılar ve kullanılabilir yazıcıların listesini 
dinamik olarak günceller. Ayrı bir kurulum 
gerektirmeden kendisini seçili yazıcı olarak 
konfigüre eder ve geleneksel yazıcı seçim 
pencerelerini kalabalıklaştıran ve kullanıcıların 
kafasını karıştıran sürücü yüklemelerinin önüne 
geçer.

Yol fatihleri:  
Mobil üretkenliğinizi arttırın
X-MED ile, sizi konuk edenlere dokümanlarınızı 
yazdırmaları için bir daha asla yalvarmak 
zorunda kalmayacaksınız. Mobile Express Driver 
ziyaret ettiğiniz her yerde doğru yazıcıları 
otomatik olarak kullanılabilir hale getirir ve 
kullanımınıza uygun bütün yazıcılar hakkında 
size bir bakışta görülebilecek gerçek zamanlı 
bilgiler sunar. Tam olarak hangi yazıcıların 
kullanıma hazır olduğunu bilerek zaman 
kazanır ve artan üretkenlikten faydalanırsınız. 
Aynı kolay kullanımlı arayüz, BT’den yardım 
istemeden özellik opsiyonlarını seçmenize ve 
her zamanki uygulama yazdırma ayarlarınızı 
uygulamanıza olanak sağlar.

Ofis kullanıcıları:  
Yazıcı dertlerinden ebediyen 
kurtulun
X-MED yazıcı denetim masanızı temizler 
ve ofiste veya evden uzakta çalıştığınız 
zamanlarda tam da doğru yazıcıyı bulup 
seçmenizi kolaylaştırır. Yalnızca düzenli olarak 
kullandığınız yazıcıları görmenizi sağlar veya 
ofis ağınızdaki kullanılabilir bütün yazıcıları 
görme opsiyonunu size sunar. En iyisi de 
kullanılabilir tüm yazıcılara bir tek kolay 
kullanımlı denetim masasından erişmenize 
olanak sağlaması ve favori uygulama yazıcı 
ayarlarını otomatik olarak uygulamasıdır.
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Cihazları Bulun 
ve Sıralayın
Size gereken yazıcıyı 
çabucak bulun.

Durum ve 
opsiyonları görün
Yazıcının tam olarak 
durumunu ve kullanılabilir 
opsiyonları nı gösterir.

Yazıcılarım
Tercih ettiğiniz yazıcıları 
kaydeder (favori uygulama 
ayarlarınızla birlikte).

Bulunan yazıcılar
Bulunduğunuz yerdeki 
kullanılabilir tüm yazıcıları 
ve durumlarını gösterir.

Bir yazıcı ara
IP adresi veya 
DNS’e göre.

Ayrıntıları al
Ayrıntılı durum bilgileri 
için imleci simgelerin 
üzerine getirin.

Aramanızı genişletin
Gelişmiş Arama yerel 
alt ağınızın ötesindeki 
yazıcıları bulmanızı sağlar.

Nerede 
olduğunuzu bilir
Yerinizi otomatik 
olarak algılar.
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Kendi kendini 
konfigüre eder
Bir yazıcı seçtiğinizde 
X-MED kendini o yazıcının 
özelliklerini kullanmak 
üzere otomatik olarak 
konfigüre eder.
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İsteğe uyarlanmış 
ayarlar
Mevcut uygulamanızı 
otomatik olarak 
algılayarak seçtiğiniz her 
yazıcı için favori yazdırma 
ayarlarınızı yükler. 
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