Xerox Mobile Express Driver
Szybkie, łatwe drukowanie
gdziekolwiek się udajesz

W domu, w drodze lub w biurze: Właściwa
To przełomowe rozwiązanie pozwala z łatwością
drukarka we właściwym czasie
znaleźć i korzystać w pracy z odpowiedniej
• Automatycznie wykrywa, gdzie jesteś i uaktualnia listę drukarek
drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, bez
umieszczając na niej preferowane drukarki dla danej lokalizacji.
względu na to, czy jesteś w biurze, czy w drodze.
• Zawsze, kiedy drukujesz natychmiast mówi Ci, które drukarki są on
Drukuj na każdym urządzeniu w dowolnym
line i które są dostępne.
miejscu bez uciążliwego pobierania i instalowania
• Sortuje urządzenia na liście drukarek w oparciu o status,
sterowników lub proszenia o pomoc informatyka.
lokalizację, nazwę itp.
A to co najlepsze, to swoboda. Od Xerox.
• Wyświetla szczegółowe opcje, aby pomóc Ci w wyborze najlepszej
drukarki dla danej pracy.
• Współpracuje z drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi Xerox
i innymi urządzeniami PostScript®.

Jeden łatwy interfejs do wszystkich drukarek
• Automatycznie konfiguruje się oferując użytkownikom 100 procent
funkcji dostępnych w większości drukarek Xerox.
• Pozwala na korzystanie ze spójnego, prostego interfejsu do
wszystkich drukarek ułatwiając znalezienie i wybranie funkcji,
których potrzebujesz.
• Automatycznie umieszcza na szczycie aktualnej listy ostatnio
używaną drukarkę (dla danej lokalizacji).
• Zapisuje ulubione ustawienia drukarki dla każdej aplikacji. Na
przykład, jeśli zawsze drukujesz emaile w formacie czarno-białym,
na obu stronach kartki, ustawienia te mogą być zastosowane
podczas korzystania z każdej drukarki, którą wybierzesz,
w dowolnej lokalizacji.

Pomoc informatyka staje się niepotrzebna
• Możesz samodzielnie zainstalować Xerox Mobile Express Driver za
pomocą kilku kliknięć myszki.
• Nie musisz już szukać informatyka, aby pomógł Ci w znalezieniu
właściwej drukarki, rozpoznaniu adresu IP i zainstalowaniu
sterowników w nowej lokalizacji.
• Dynamiczne rozpoznanie drukarki automatycznie uaktualnia listę
drukarek nowymi funkcjami i statusem.

Xerox Mobile Express Driver

1

1

2

3

Wie, gdzie jesteś
Automatycznie wykrywa
Twoją lokalizację.
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Moje drukarki
Zapisuje ulubione drukarki
(wraz z ustawieniami
ulubionej aplikacji).

3
Rozpoznane drukarki
Pokazuje wszystkie
drukarki i status
w miejscu, w którym się
znajdujesz.
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4
Szukaj drukarki
Według adresu IP lub
DNS.

5
Znajduj i sortuj
urządzenia
Szybko znajdź drukarkę,
której potrzebujesz.

6
Zobacz status i opcje
Pokazuje pełny status
drukarki i dostępne opcje.

7
Zdobądź szczegóły
Przewijaj ikony, aby
zobaczyć szczegółowe
widoki statusu.

8
Rozszerz możliwości
wyszukiwania
Zaawansowane narzędzie
do wyszukiwania pozwala
znaleźć drukarki poza
lokalną podsiecią.

9
Sam się konfiguruje
Wybierz drukarkę, a
X-MED skonfiguruje się
automatycznie, aby
umożliwić korzystanie
z funkcji tej drukarki.
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Ustawienia
indywidualne
Automatycznie wykrywa
obecną aplikację i ładuje
ulubione ustawienia
drukowania dla każdej
wybranej drukarki.

10

Szefowie działów IT:
Pomagając użytkownikom
pomagają sobie

Przemierzający drogi:
Udoskonalcie swoją mobilną
produktywność

Użytkownicy biurowi:
Na zawsze eliminuje kłopoty
z drukarkami

Xerox Mobile Express Driver (X-MED)
eliminuje konieczność nieustannego
wsparcia informatycznego dla mobilnych
użytkowników. Mogą oni korzystać z drukarek
automatycznie, bez konieczności instalowania
nowych sterowników i znajdowania adresu
IP. X-MED pokazuje dostępne lokalne drukarki
w ramach lokalnej podsieci lub w całej sieci.

Dzięki X-MED już nigdy nie będziecie prosić
swojego gospodarza o wydrukowanie
dokumentów. Mobile Express Driver
automatycznie udostępnia właściwe drukarki
w dowolnym miejscu, jakie odwiedzacie oraz
natychmiast, w mgnieniu oka podaje w czasie
rzeczywistym informacje o wszystkich
dostępnych drukarkach. Oszczędzacie czas
i cieszycie się zwiększoną produktywnością
wiedząc dokładnie, które drukarki są
dostępne. Ten sam łatwy w użyciu interfejs
pozwala na wybór opcji oraz zastosowanie
ulubionych ustawień drukowania, bez
konieczności proszenia o pomoc informatyka.

X-MED czyści panel sterownia drukarki
i ułatwia znalezienie i wybór tej właściwej
drukarki w biurze lub podczas pracy
z domu. Pozwala na wyświetlanie tylko tych
drukarek, z których regularnie korzystacie
lub daje możliwość podejrzenia wszystkich
dostępnych drukarek w sieci biurowej. A co
najlepsze, pozwala na uzyskanie dostępu
do wszystkich dostępnych drukarek poprzez
pojedynczy, łatwy w użyciu panel sterowania
i automatycznie stosuje ustawienia drukarki
dla Waszej ulubionej aplikacji.

Rozpoznaje, kiedy użytkownik podłącza się
w nowej lokalizacji i dynamicznie uaktualnia
listę dostępnych drukarek. Konfiguruje się
jako wybrana drukarka bez konieczności
przeprowadzania oddzielnej instalacji
pozwalając uniknąć niewygodnej instalacji
sterowników, które zaśmiecają tradycyjne
okna wyboru drukarki i dezorientują
użytkowników.
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