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Xerox Mobile Express Driver
Impressão rápida e fácil 
onde quer que vá
Esta inovadora solução de impressão facilita 
a detecção e a utilização da impressora 
ou do sistema multi-funcional certos para 
o seu trabalho, quer esteja no escritório 
ou em viagem. Imprima para qualquer 
equipamento em qualquer local sem 
precisar fazer download de drivers, sem 
perder tempo com a instalação e sem 
ter de pedir ajuda ao departamento de 
informática. O melhor de tudo é que a 
Xerox o disponibiliza gratuitamente.

Em casa, em viagem ou no escritório:
O equipamento certo no momento certo
•   Detecta automaticamente a sua localização e actualiza a sua 

lista de impressoras incluindo as impressoras e os sistemas multi-
funcionais preferidos para esse local.

•   Além disso, indica-lhe instantaneamente que equipamentos estão 
online e disponíveis para imprimir.

•   Ordena equipamentos na sua lista com base no estado, 
localização, nome, etc.

•   Apresenta opções de funções detalhadas para o ajudar a escolher 
o melhor equipamento para o seu trabalho.*

•   Compatível com impressoras e sistemas multi-funcionais Xerox 
e não Xerox PostScript®.

Uma interface fácil para todas as impressoras
•   Quando instalado no equipamento, confi gura-se automaticamente 

disponibilizando aos utilizadores a totalidade de funções disponíveis 
na maioria das impressoras e sistemas multi-funcionais Xerox.

•   Disponibiliza uma interface simples e consistente para todos os 
equipamentos, facilitando a detecção e a escolha das funções de 
que precisa.

•   Coloca automaticamente o equipamento utilizado mais recentemente 
(para esse local) no início da sua lista de impressoras.

•   Guarda as defi nições da impressora preferidas para cada aplicação. 
Com os valores por defeito da aplicação, poderá utilizar defi nições 
diferentes por aplicação, p. ex., o MS Outlook pode ser programado 
para imprimir de um lado a preto e branco, mas o Adobe Acrobat 
pode imprimir a cores e frente e verso.

Não é preciso pedir a ajuda do departamento 
de informática
•   Pode instalar o Xerox Mobile Express Driver você mesmo, com 

poucos cliques no rato.**

•   Não é necessário andar à procura de um técnico de informática para 
o ajudar a localizar o equipamento ou o driver certos, a identifi car 
o endereço de IP ou a instalar drivers numa nova localização.

•   A detecção dinâmica de impressoras actualiza automaticamente 
a sua lista de impressoras com novas funções e estado.*

* Apenas equipamentos compatíveis com Xerox

** Podem ser necessários direitos de administrador
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1
Sabe onde encontrá-lo
Detecta automaticamente 
as suas localizações novas 
ou guardadas.

4
Procurar uma impressora
Detecção manual por 
endereço de IP ou nome 
DNS.

7
Obter detalhes
Percorra os ícones para 
ver detalhadamente 
o estado de cada 
impressora.*

2
As minhas impressoras
Guarda as suas 
impressoras preferidas.

5
Localizar e ordenar 
equipamentos
Localiza rapidamente 
o equipamento de que 
necessita na lista de 
equipamentos detectados.

8
Expandir a sua procura
A ferramenta Advanced 
Search (procura avançada) 
permite-lhe localizar 
equipamentos para além 
da sub-rede local.

3
Impressoras detectadas
Mostra todos os 
equipamentos 
detectados com o estado* 
de cada um na sua 
localização actual.

6
Ver estado e opções
Mostra o estado 
completo do 
equipamento e as opções 
disponíveis.*

9
Confi gura-se 
automaticamente
Escolha um equipamento 
e o X-MED confi gura-se 
automaticamente para 
utilizar todas as funções 
disponíveis instaladas 
nesse equipamento.*

10
Defi nições 
personalizadas
Detecta automaticamente 
a sua aplicação actual 
e carrega as suas 
defi nições de impressão 
preferidas em qualquer 
equipamento que utilize.**

Xerox Mobile Express Driver

Para mais informações e fazer o download da sua cópia do Xerox Mobile Express Driver, visite 
www.xerox.com/mobileexpress 

Nota: O Xerox Mobile Express Driver só é compatível com equipamentos activados para PostScript. O X-MED não consegue imprimir para equipamentos só com PCL.
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Técnicos de informática:
Ajude os seus utilizadores a 
serem autónomos
O Xerox Mobile Express Driver (X-MED) elimina 
a assistência informática  aos utilizadores 
móveis. Eles poderão utilizar impressoras ou 
sistemas multi-funcionais automaticamente, 
sem que seja necessário instalar novos 
drivers ou perceber de endereços IP. 
O X-MED pesquisa a rede local e mostra 
automaticamente todos os equipamentos 
disponíveis, permitindo que os utilizadores 
se limitem a escolher o equipamento de 
que necessitam.

O X-MED consegue identifi car novas ligações 
de rede e, além disso, actualizar dinamicamente 
os equipamentos disponíveis para impressão. 
Também se confi gura automaticamente 
com quaisquer opções disponíveis, tais como 
bandejas adicionais e/ou capacidades de 
fi nalização*, evitando várias instalações de 
drivers diferentes e a confi guração manual 
das capacidades disponíveis.

*  Apenas equipamentos compatíveis com Xerox
**  Podem perder-se funções com equipamentos incompatíveis

Utilizadores móveis:
Melhore a sua produtividade 
móvel
Com o X-MED, nunca terá de pedir ao host 
para imprimir novamente os documentos. 
O Mobile Express Driver disponibiliza 
automaticamente os equipamentos certos 
em qualquer local que visitar, e disponibiliza 
instantaneamente informações rápidas 
em tempo real* relativamente a todos os 
equipamentos disponíveis. Poupe tempo 
e desfrute de uma produtividade aumentada 
sabendo exactamente que equipamentos 
estão disponíveis. A mesma interface fácil de 
utilizar permite-lhe escolher opções de funções 
e aplicar as defi nições de impressão da sua 
aplicação habitual, sem ter de pedir ajuda ao 
departamento de informática.

Utilizadores no escritório: 
Os utilizadores de escritórios 
também podem benefi ciar!
Para os utilizadores que trabalhem no 
escritório mas que também trabalhem a partir 
de casa com o mesmo PC/portátil, o X-MED 
também consegue detectar o respectivo 
equipamento de casa sem ter de instalar 
outro driver**. Quer esteja ligado sem-fi os, 
por cabo de rede ou USB, o X-MED consegue 
detectar e imprimir para esse equipamento. 
Até mesmo as ligações VPN são compatíveis, 
o que permite imprimir para o equipamento 
do escritório a partir de casa, e assim o 
trabalho estará pronto para si no dia seguinte.
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