Xerox® Global Print Driver™
Güçlü evrensel sürücü yazıcı
yönetimini basitleştiriyor
Xerox® Global Print Driver™ ağınızdaki Xerox ve
Xerox dışı yazıcıları bir tek evrensel sürücüyle
yöneterek işletmenizde yazıcı yönetimini büyük
oranda kolaylaştırır. BT yöneticileri teker teker
yazıcı sürücülerini yeniden yüklemek veya
niteliklerini belirlemek zorunda kalmadan
yazıcıları hızla ve kolayca ekleyip güncelleyebilir.
En iyisi de Xerox tarafından ücretsiz sunulması.

Sürücü yönetimini kolaylaştırır
• BT yöneticilerinin ağ üzerindeki bütün yazıcı cihazları bir tek
sürücü kullanarak nitelendirmesini ve yönetmesini sağlar.
• Ağ yazıcı cihazlarının değiştirilmesini veya güncellenmesini
son derece kolay hale getirir: yalnızca yeni cihazı yerleştirin
ve eski yazıcıyla aynı IP adresini atayın (veya portu
yönlendirin). Xerox Global Print Driver, cihazı otomatik
olarak bulur ve kullanıcıların özellik opsiyonlarını günceller.
Yeniden nitelendirmek veya yüklemek gerekmez.
• Yeni bir cihazı uygun olan yazdırma kuyruğu
ile otomatik olarak ilişkilendirir.

BT masraflarını azaltır
• Yeni cihazların hızla ve kolay kurulumu BT verimini arttırır.
• Tam anlamıyla evrensel; Xerox ve diğer marka
yazıcılar, PCL ve PostScript desteği.
• BT’nin yalnızca siyah beyaz veya çift taraflı çıktılar gibi
global uygulama yazdırma ayarları oluşturmasına olanak
sağlayarak yazdırma giderleri üzerindeki denetimini arttırır.
• Son kullanıcı eğitim ve destek maliyetlerini azaltır.

Son kullanıcı deneyimini geliştirir
• Hızlı kurulum; kullanıcılar BT yardımına ihtiyaç
duymadan sürücüyü anında kullanabilir.
• Kullanıcılar yalnızca erişimlerine izin verilen cihazları görür.
• Kullanıcıların gerçek zamanlı yazıcı durumunu kullanmakta
oldukları arayüzden görmesi sayesinde yeni cihazlar
yerleştirildiğinde eğitim verme ihtiyacı azalır.
• Kullanıcı arayüzü en çok kullanılan özellikleri ilk sekmede gösterir,
bu sayede kullanıcılar yazıcı opsiyonlarını kolayca bulup seçebilir.
• Kullanıcılara her bir yazıcı ve uygulama için kişisel
ayarlarını kaydetme olanağı sunar.
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Geleneksel Yazıcı Sürücüleri:
“Bir Sürücü: Bir Yazıcı” Modeli
Sürücü 1

Sürücü 2

Sürücü 3

Çoğu işletme ağında farklı markalara ait
yazıcı cihazları bulunur ve bunların her
biri kendi sürücüsüne ihtiyaç duyar. Tipik
“evrensel” yazıcı sürücüsü o markaya özeldir
ve markanın bütün ürünlerini desteklemiyor
desteklemiyor bile olabilir; günümüzün çok
boyutlu ağları üzerindeki farklı markalara ait
yazıcılar yelpazesini birleştirmekte bunlar çok
yetersizdir. Bir ağ üzerinde çok sayıda sürücü
bulunması yazıcı sürücüsü çakışmalarına,
teknoloji güncellemelerinin yavaşlamasına
ve onarımların gecikmesine yol açabilir.
Dahası, bütün bu sürücülerin nitelendirilmesi,
yüklenmesi ve yönetilmesi BT kaynaklarını
tüketir destek maliyetlerini arttırabilir.
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Xerox Global Print Driver (X-GPD) BT
yöneticilerinin sorumluluğundaki ağ yazıcılarına
destek yükünü, geniş kapsamlı cihaz desteğini
tek bir sürücü paketi içinde sunarak azaltır.
Kelimenin tam anlamıyla bütün Xerox
marka yazıcıları ve çok fonksiyonlu yazıcıları
(MFP’ler) ve ayrıca, yazdırma özelliklerini
PostScript® ve PCL kullanarak uygulayan
Xerox marka olmayan cihazları da destekler.
X-GPD ağlar üzerinde yazıcı sürücülerini
yerleştirmek ve güncellemek için gereken
zaman ve emeği büyük ölçüde azaltır.
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