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Xerox Mobile Express Driver
Γρήγορη, εύκολη εκτύπωση 
όπου και αν βρίσκεστε
Αυτή η καινοτόµος λύση εκτύπωσης 
διευκολύνει την εύρεση και χρήση του 
κατάλληλου εκτυπωτή ή πολυλειτουργικού 
συστήµατος για την εργασία σας, 
είτε είστε στο γραφείο σας είτε σε 
επαγγελµατικό ταξίδι. Εκτυπώστε σε 
οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε, χωρίς 
κουραστικά downloads και εγκαταστάσεις 
προγραµµάτων οδήγησης, και χωρίς να 
ζητήσετε βοήθεια από τους τεχνικούς 
του τµήµατος IT. Το καλύτερο είναι ότι 
διατίθεται δωρεάν από τη Xerox.

Στο σπίτι, στο δρόµο ή στο γραφείο:
Η κατάλληλη συσκευή, την κατάλληλη στιγµή
•   Εντοπίζει αυτόµατα τη θέση σας και ενηµερώνει τη λίστα εκτυπωτών µε 

τους προτιµώµενους εκτυπωτές και τα πολυλειτουργικά συστήµατα για 
τη συγκεκριµένη τοποθεσία.

•   Σας ενηµερώνει επίσης αµέσως ποιες συσκευές είναι online και 
διαθέσιµες για εκτύπωση.

•   Ταξινοµεί τις συσκευές στη λίστα εκτυπωτών ανάλογα µε την 
κατάσταση, τη θέση, το όνοµα κ.λπ.

•   Εµφανίζει επιλογές δυνατοτήτων για να σας βοηθήσει να διαλέξετε την 
καταλληλότερη συσκευή για την εργασία σας.*

•   Λειτουργεί µε εκτυπωτές και πολυλειτουργικά συστήµατα PostScript® της 
Xerox αλλά και άλλων κατασκευαστών.

Μία εύκολη διασύνδεση για όλους τους εκτυπωτές
•   Jιαµορφώνεται αυτόµατα για να προσφέρει στους χρήστες 100% 

των διαθέσιµων δυνατοτήτων στους περισσότερους εκτυπωτές και 
πολυλειτουργικά συστήµατα Xerox όταν εγκατασταθεί στη συσκευή.

•   Παρέχει συνεπή, απλή διασύνδεση για όλες τις συσκευές, διευκολύνοντας την 
εύρεση και επιλογή των δυνατοτήτων που χρειάζεστε.

•   Τοποθετεί αυτόµατα τη συσκευή που χρησιµοποιήθηκε τελευταία (για 
τη συγκεκριµένη θέση) στην κορυφή της λίστας εκτυπωτών.

•   Αποθηκεύει τις αγαπηµένες ρυθµίσεις εκτυπωτή για κάθε εφαρµογή. 
Η δυνατότητα Application Defaults επιτρέπει τον ορισµό διαφορετικών 
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων ανά εφαρµογή. Για παράδειγµα, η 
προεπιλογή για το MS Outlook θα µπορούσε να είναι η ασπρόµαυρη 
εκτύπωση µίας όψης, αλλά για το Adobe Acrobat θα µπορούσε να είναι η 
έγχρωµη εκτύπωση διπλής όψης.

=εν χρειάζεται να καλέσετε το τµήµα IT 
για βοήθεια
•   Μπορείτε να εγκαταστήσετε µόνοι το πρόγραµµα οδήγησης Xerox 

Mobile Express Driver, µε µερικά κλικ του ποντικιού.**

•   Jεν χρειάζεται να βρείτε τεχνικό IT για να σας βοηθήσει µε την εύρεση 
της κατάλληλης συσκευής ή του κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης, 
την αναγνώριση διευθύνσεων IP ή την εγκατάσταση προγραµµάτων 
οδήγησης σε νέα θέση.

•   Με τη δυνατότητα δυναµικού εντοπισµού εκτυπωτών, η λίστα εκτυπωτών 
ενηµερώνεται αυτόµατα µε τις νέες δυνατότητες και την κατάσταση κάθε 
εκτυπωτή.*

* Μόνο υποστηριζόµενες συσκευές Xerox

** Ενδέχεται να απαιτούνται δικαιώµατα διαχειριστή
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1
Γνωρίζει πού βρίσκεστε
Εντοπίζει αυτόµατα τις 
νέες ή αποθηκευµένες 
θέσεις.

4
Αναζήτηση για 
εκτυπωτή
Μη αυτόµατη διαδικασία 
εντοπισµού κατά 
διεύθυνση IP ή όνοµα DNS.

7
Λήψη λεπτοµερειών
Τοποθετήστε το δείκτη 
του ποντικιού πάνω 
από τα εικονίδια για 
λεπτοµερείς προβολές 
κατάστασης.*

2
Οι εκτυπωτές µου
Αποθηκεύει τους 
προτιµώµενους εκτυπωτές 
σας.

5
Εύρεση και ταξινόµηση 
συσκευών
Εντοπίστε γρήγορα τη 
συσκευή που χρειάζεστε 
στη λίστα εντοπισµένων 
συσκευών.

8
Επεκτείνετε την 
αναζήτησή σας
Το εργαλείο σύνθετης 
αναζήτησης Advanced 
Search επιτρέπει τον 
εντοπισµό συσκευών 
πέραν του τοπικού 
υποδικτύου σας.

3
Εντοπισµένοι 
εκτυπωτές
Εµφανίζει όλες τις 
διαθέσιµες συσκευές που 
έχουν εντοπιστεί µε την 
κατάσταση* της κάθε µίας 
στην τρέχουσα θέση σας.

6
Εµφάνιση κατάστασης 
και επιλογών
Εµφανίζει την πλήρη 
κατάσταση της συσκευής 
και τις διαθέσιµες 
επιλογές.*

9
Ρυθµίζεται µόνο του
Επιλέξτε µια συσκευή. Το 
πρόγραµµα οδήγησης 
X-MED διαµορφώνεται 
αυτόµατα µόνο του 
προκειµένου να 
χρησιµοποιήσει όλες τις 
διαθέσιµες δυνατότητες 
που είναι εγκατεστηµένες 
στη συγκεκριµένη 
συσκευή.*

10
Εξειδικευµένες 
ρυθµίσεις
Εντοπίζει αυτόµατα την 
τρέχουσα εφαρµογή 
σας και φορτώνει τις 
αγαπηµένες ρυθµίσεις 
εκτύπωσης για όποια 
συσκευή χρησιµοποιείτε.**

Xerox Mobile Express Driver

Για να µάθετε περισσότερα και για να λάβετε αντίγραφο του προγράµµατος οδήγησης Xerox Mobile 
Express Driver, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/mobileexpress 
Σηµείωση: Το πρόγραµµα οδήγησης Xerox Mobile Express Driver υποστηρίζει µόνο συσκευές µε δυνατότητα PostScript. Το X-MED δεν µπορεί να εκτυπώσει σε συσκευές που υποστηρίζουν µόνο PCL.

Copyright © 2010 XEROX CORPORATION. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχοµένων αυτού του εντύπου, χωρίς την άδεια της XEROX 
CORPORATION. Τα XEROX® και XEROX and Design είναι εµπορικά σήµατα της Xerox Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.Τα Adobe® και PostScript® 3™ είναι σήµατα κατατεθέντα 
ή εµπορικά σήµατα της Adobe Systems, Incorporated. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 11/10 SFTBR-14XB

=ιαχειριστές IT:
Βοηθήστε τους χρήστες να 
βοηθηθούν
Με το πρόγραµµα οδήγησης Xerox Mobile Express 
Driver (X-MED), η εξάρτηση των χρηστών εν 
κινήσει από το τµήµα IT ανήκει στο παρελθόν. 
Μπορούν πλέον να χρησιµοποιούν εκτυπωτές 
ή πολυλειτουργικά συστήµατα αυτόµατα, 
καθώς δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν νέα 
προγράµµατα οδήγησης ή να γνωρίζουν πώς να 
ορίζουν διευθύνσεις IP. Το X-MED σαρώνει το 
τοπικό δίκτυο και εµφανίζει όλες τις διαθέσιµες 
συσκευές αυτόµατα, έτσι οι χρήστες αρκεί να 
επιλέξουν τη συσκευή που χρειάζονται.

Το X-MED αναγνωρίζει νέες συνδέσεις δικτύου 
και ενηµερώνει δυναµικά τις συσκευές που 
είναι διαθέσιµες για εκτύπωση. Επίσης, 
διαµορφώνεται αυτόµατα µε το διαθέσιµο 
βοηθητικό εξοπλισµό, όπως επιπλέον δίσκους 
ή/και δυνατότητες τελικής επεξεργασίας*, 
χωρίς ανάγκη για εγκατάσταση διαφορετικών 
προγραµµάτων οδήγησης και µη αυτόµατη 
ρύθµιση των διαθέσιµων δυνατοτήτων.

*  Μόνο υποστηριζόµενες συσκευές Xerox
**  Μπορεί να προκύψει απώλεια λειτουργιών µε µη υποστηριζόµενες συσκευές

Χρήστες φορητών συσκευών:
Αυξήστε την παραγωγικότητα 
των φορητών συσκευών σας
Με το X-MED, δεν θα παρακαλέσετε για 
επανεκτύπωση των εγγράφων σας. Με το 
πρόγραµµα οδήγησης Mobile Express Driver 
θα είναι διαθέσιµες οι κατάλληλες συσκευές 
σε όποια θέση επισκέπτεστε, παρέχοντας 
αυτόµατα πληροφορίες σε πραγµατικό 
χρόνο*, µε µία και µόνο µατιά, σε όλες τις 
διαθέσιµες συσκευές. Εξοικονοµήστε χρόνο 
και επωφεληθείτε από αυξηµένη απόδοση, 
γνωρίζοντας ακριβώς ποιες συσκευές είναι 
διαθέσιµες. Με την ίδια εύχρηστη διασύνδεση 
µπορείτε να επιλέγετε δυνατότητες και να 
εφαρµόζετε τις συνήθεις ρυθµίσεις εκτύπωσης 
των εφαρµογών σας, χωρίς να ζητήσετε 
βοήθεια από το τµήµα IT.

Χρήστες γραφείου: 
Και οι χρήστες γραφείου έχουν 
οφέλη!
Για τους χρήστες γραφείου που εργάζονται 
επίσης από το σπίτι µε το ίδιο PC/Laptop, το 
X-MED µπορεί επίσης να επιλέξει την οικιακή 
συσκευή τους χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση 
άλλου προγράµµατος οδήγησης**. Ανεξάρτητα 
από τον τύπο σύνδεσης (ασύρµατη, µε καλώδιο 
δικτύου ή µέσω USB), το X-MED µπορεί να 
εντοπίσει τη συσκευή και να εκτυπώσει σε 
αυτή. Υποστηρίζονται ακόµα και συνδέσεις 
VPN, ώστε να εκτυπώσετε στο µηχάνηµα του 
γραφείου από το σπίτι, για να τα συλλέξετε την 
επόµενη ηµέρα.
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