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Xerox® Global Print Driver™

Krachtige universele driver 
vereenvoudigt printerbeheer 

De Xerox® Global Print Driver™ beheert Xerox  
en niet-Xerox printers en multifunctionele 
systemen op uw netwerk met één enkele 
universele driver. Het printerbeheer binnen uw 
bedrijf wordt zo aanzienlijk vereenvoudigd. 
IT-beheerders kunnen snel en eenvoudig 
machines toevoegen en updaten zonder 
verschillende printerdrivers te hoeven 
installeren en kwalifi ceren.

En wordt bovendien gratis aangeboden 
door Xerox.

Stroomlijnt driverbeheer
•   Maakt het voor IT-managers mogelijk om nog maar één enkele 

driver voor alle printers op het netwerk te hoeven te kwalifi ceren, 
implementeren en beheren.

•   Maakt het toevoegen, vervangen of bijwerken van netwerkprinters 
een stuk eenvoudiger, er hoeft namelijk geen andere driver te 
worden geïnstalleerd. Geef de nieuwe machine een netwerkadres, en 
maak een nieuwe of of herleid de printwachtrij en de Xerox Global 
Print Driver verzorgt de rest. 

•   Confi gureert automatisch de driver met de juiste functieset van de 
nieuwe machine die gekoppeld is aan de printwachtrij.*

 Verlaagt IT-kosten
•   Snelle en eenvoudige installatie van nieuwe machines verhoogt de 

IT-effi ciëntie.

•   Echt universeel; ondersteunt Xerox printers en multifunctionele 
systemen en van andere fabrikanten met PCL en PostScript.**

•   Laat de IT-afdeling algemene printinstellingen per applicatie 
opgeven, bijvoorbeeld alleen in zwart-wit of dubbelzijdig afdrukken, 
waardoor de printkosten beter in de hand kunnen worden gehouden.

•   De eindgebruiker hoeft minder te leren en verlaagt de 
ondersteuningskosten.

Verbetert de belevenis van de eindgebruiker
•   Gebruikers zien realtime de printerstatus* op een enkele, bekende 

interface, waardoor de noodzaak voor training bij het implementeren 
van nieuwe machines wordt teruggedrongen.

•   De gebruikersinterface toont de meest gebruikte functies op 
het eerste tabblad, zodat gebruikers de gewenste printeropties 
eenvoudig kunnen vinden en selecteren 

•   Gebruikers kunnen persoonlijke instellingen en 
toepassingsvoorkeuren opslaan zodat ze deze, indien nodig, weer 
op kunnen roepen. Het is niet meer nodig om de instellingen voor 
drivereigenschappen te openen.

•   Beschikbaar in 25 verschillende talen.

* Alleen voor ondersteunde Xerox machines.

** Bij niet-ondersteunde systemen kan functionaliteit verloren gaan.
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Traditionele printerdrivers: het 
“één driver: één printer”-model 
De Xerox Global Print Driver ondersteunt 
uw gehele scala aan uitvoerapparaten. Of 
u nu slechts een paar printers hebt of een 
bedrijfsnetwerk met verschillende machines 
van verschillende fabrikanten. Meestal zijn 
“universele” printerdrivers eigendom van 
een bepaalde fabrikant en ondersteunen 
mogelijk niet eens alle producten van die 
fabrikant. Zo dragen ze weinig bij aan het 
consolideren van de brede reeks aan drivers 
op netwerken. Te veel drivers op een netwerk 
kunnen confl icten tussen printservers 
veroorzaken en technologie-updates en herstel 
na calamiteiten vertragen. Bovendien kan 
het kwalifi ceren, installeren en beheren van al 
deze drivers IT-medewerkers enorm belasten 
en ondersteuningskosten verhogen.  

Gebruikersgemak en 
besparingen!
De Xerox Global Print Driver verbetert de 
effi ciëntie van IT gebruikers terwijl kosten 
worden bespaard. Het vermindert fouten 
bij het printen, drukt alleen in kleur af bij 
toepassingen waar het echt nodig is. IT-
medewerkers kunnen bijvoorbeeld Microsoft 
Outlook instellen om alleen in zwart-wit af 
te drukken met slechts twee afbeeldingen 
per pagina om kosten te besparen. Of 
de standaardinstelling voor Microsoft 
PowerPoint kan worden veranderd naar 
dubbelzijdig afdrukken met omslaan naar de 
korte kant. Hierdoor worden direct de juiste 
printerinstellingen gerealiseerd en dus afval 
verminderd. Individuele toepassingen kunnen 
vrijwel elke combinatie aan instellingen 
hebben, waardoor afval wordt verminderd, 
kosten worden bespaard en de ervaring van 
de eindgebruiker wordt vereenvoudigd.


