
X_17339_SFTBR-14WB       LANGUAGE: SWEDISH      FREEDMAN INT. NO: 17339     PROOF NO: FINAL      PLATES: CMYK + PANTONE 326     DATE: 23-11-2010  PAGE  1

Xerox Mobile Express Driver
Snabb, enkel utskrift var du än befi nner dig

Den här banbrytande utskriftslösningen 
gör att du enkelt kan använda rätt skrivare 
eller multifunktionssystem när du behöver 
skriva ut dokument, oavsett om du befi nner 
dig på kontoret eller är på resande fot. Skriv 
ut på vilken skrivare som helst, var som 
helst, utan att behöva göra omständliga 
skrivardrivrutinsinstallationer eller be en 
IT-tekniker om hjälp. Det bästa av allt är att 
det är en kostnadsfri produkt från Xerox.

Hemma, på väg eller på kontoret:
Rätt skrivare vid rätt tidpunkt
•   Upptäcker automatiskt var du befi nner dig och uppdaterar din 

aktuella lista över favoritskrivare och -multifunktionssystem för 
den aktuella platsen.

•   Meddelar ögonblickligen vilka skrivare som är påslagna och 
tillgängliga för utskrift.

•   Sorterar enheterna i skrivarlistan efter status, plats, namn etc.

•   Visar detaljerad information om skrivarnas funktioner, vilket gör 
det lättare att välja rätt utskriftsenhet.*

•   Fungerar med både Xerox och andra tillverkares PostScript®-skrivare 
och PostScript®-multifunktionssystem.

Samma enkla användargränssnitt med alla 
skrivare
•   Automatisk konfi gurering som tillgängliggör samtliga funktioner 

hos de fl esta av Xerox skrivare och multifunktionssystem.

•   Ett enhetligt, enkelt användargränssnitt med alla skrivare gör det 
enkelt att använda önskade funktioner.

•   Den senast använda skrivaren för den aktuella platsen placeras 
överst i skrivarlistan.

•   Sparar dina vanligaste skrivarinställningar för de program du 
använder. Du kan göra olika standardinställningar i olika program, 
till exempel enkelsidig svartvittutskrift i MS Outlook och dubbelsidig 
färgutskrift i Adobe Acrobat.

Inget behov av någon IT-tekniker
•   Du installerar enkelt Xerox Mobile Express Driver (X-MED) med bara 

några få klick.**

•   Du behöver inte jaga någon IT-tekniker för att få hjälp att hitta 
rätt skrivare eller skrivardrivrutin, ange rätt IP-adress eller installera 
drivrutiner när du kommer till en ny plats.

•   Skrivare upptäcks automatiskt, och nya skrivarfunktioner och 
aktuell status läggs till i skrivarlistan.*

* Endast vissa Xerox-enheter

** Administratörsrättigheter krävs
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1
Vet var du befi nner dig
Upptäcker automatiskt 
var du befi nner dig; både 
nya och sparade platser.

4
Sök skrivare
Manuell detektering 
baserat på IP-adress eller 
DNS-namn.

7
Visa detaljerad 
information
Placera muspekaren 
på en ikon så 
visas detaljerad 
statusinformation.*

2
Favoritskrivare
Sparar dina 
favoritskrivare.

5
Sök och sortera enheter
Lokalisera snabbt önskad 
skrivare i listan.

8
Utökad sökning
Med de avancerade 
sökverktygen kan du 
söka efter skrivare 
utanför det lokala 
subnätet.

3
Upptäckta skrivare
Visar alla tillgängliga 
skrivare inklusive status* 
för aktuell plats.

6
Visa status och 
funktioner
Visar skrivarstatus och 
tillgängliga funktioner.*

9
Automatisk 
konfi gurering
När du väljer en skrivare 
konfi gureras X-MED 
automatiskt så att 
skrivarens alla funktioner 
kan användas.*

10
Anpassade 
inställningar
Upptäcker automatiskt 
vilket program 
du använder och 
hämtar dina sparade 
skrivarinställningar för 
aktuell skrivare.**

Xerox Mobile Express Driver

Mer information om Xerox Mobile Express Driver fi nns på www.xerox.com/mobileexpress där du 
också kan hämta drivrutinen. 
Obs! Xerox Mobile Express Driver stöder endast PostScript-skrivare. X-MED kan inte skriva ut på enheter som har endast PCL-skrivarspråk.
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Systemansvarige:
Hjälp användarna hjälpa 
sig själva
Med Xerox Mobile Express Driver (X-MED) 
klarar sig mobila användare själva. 
De kan enkelt använda skrivare och 
multifunktionssystem utan att installera nya 
skrivardrivrutiner eller ställa in IP-adresser. 
X-MED söker av det lokala nätverket och visar 
alla tillgängliga skrivare, och användarna 
behöver bara välja den skrivare de vill använda.

X-MED kan även identifi era nya 
nätverksanslutningar och dynamiskt 
uppdatera listan över tillgängliga skrivare. 
Automatisk konfi gurering inkluderar 
alla tillgängliga funktioner såsom extra 
magasin eller efterbehandlingsfunktioner*, 
vilket eliminerar behovet av multipla 
skrivardrivrutiner eller manuell installation.

*  Endast vissa Xerox-enheter
**  Med skrivare som inte stöds kanske inte alla funktioner kan användas

Mobila användare:
Bli mer produktiv på resande fot
Med X-MED behöver du aldrig mer be din 
värd att hjälpa dig skriva ut dina dokument. 
Mobile Express Driver gör automatiskt 
alla skrivare tillgängliga på den plats du 
befi nner dig, och visar ögonblickligen 
realtidsinformation* om alla skrivare. Du 
sparar tid och får mer gjort när du vet 
exakt vilka skrivare som kan användas. Via 
det enhetliga användargränssnittet väljer 
du utskriftsalternativ och dina normala 
programspecifi ka skrivarinställningar utan 
hjälp från någon IT-tekniker.

Stationära användare: 
Fördelar även för stationära 
användare!
Om stationära användare ibland arbetar 
hemma med samma dator som på kontoret 
upptäcker X-MED skrivaren som används 
hemma, vilket betyder att ingen extra 
skrivardrivrutin behöver installeras**. X-MED 
upptäcker och skriver ut på skrivaren oavsett 
om den är ansluten via nätverkskabel, trådlöst 
eller USB. Till och VPN-anslutning stöds, vilket 
gör att du kan skriva ut på kontorets skrivare 
hemifrån och hämta utskriften när du nästa 
gång kommer till kontoret.
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