Xerox Global Print Driver™
Tehokas yleisajuri helpottaa
tulostuksenhallintaa
®

Yksinkertaistaa tulostimien hallintaa
Xerox® Global Print Driver™ -yleisajuri toimii
• IT-osasto voi määritellä, ottaa käyttöön ja hallita kaikkia verkon
verkkoon asennettujen Xeroxin ja muiden
tulostimia vain yhden ajurin avulla.
valmistajien tulostimien ja monitoimilaitteiden
• Verkkotulostimien lisääminen, vaihtaminen ja päivittäminen
kanssa, jolloin yrityksen tulostuksenhallinta
helpottuu huomattavasti, kun muita ajureita ei tarvita. Uudelle
helpottuu huomattavasti. Järjestelmänvalvojat
laitteelle annetaan verkko-osoite ja tulostusjono luodaan tai
voivat lisätä ja päivittää laitteita nopeasti ja
ohjataan uuteen osoitteeseen. Xerox Global Print Driver huolehtii
lopusta.
helposti ilman monien eri tulostusajureiden
• Ajuri konfiguroidaan automaattisesti tulostusjonoon liitetyn uuden
asennusta ja määrittelyä.
laitteen toimintojen mukaan.*

Ja mikä parasta, ajurin saa aivan ilmaiseksi.
Xeroxilta.

Pienentää IT-kuluja
• Uusien laitteiden nopea ja helppo asennus nostaa IT-toimintojen
tehokkuutta.
• Aidosti yleiskäyttöön sopiva ajuri tukee Xeroxin ja muiden
valmistajien tulostimia ja monitoimilaitteita sekä PCL- ja
PostScript-ohjelmia.**
• IT-osasto voi luoda tulostusta varten sovelluskohtaiset yleisasetukset
kuten tulostuksen vain mustavalkoisena tai vain kaksipuolisena,
jolloin tulostuskustannuksia on helpompi valvoa.
• Vähentää loppukäyttäjien koulutustarvetta ja tukikustannuksia.

Parantaa käyttäjäkokemusta
• Käyttäjä näkee tosiaikaisen tilan* tutusta käyttöliittymästä, mikä
vähentää koulutustarvetta uusia laitteita käyttöön otettaessa.
• Käyttöliittymän ensimmäisellä välilehdellä on useimmin käytetyt
toiminnot, joten käyttäjän on helppo löytää ja ohjelmoida ne.
• Käyttäjä voi tallentaa omat työ- tai sovelluskohtaiset asetukset,
jolloin ne on helposti noudettavissa käyttöön aina tarvittaessa.
• 25 eri kieliversiota.

* Vain tuetut Xerox-laitteet
**Jos käytettävää laitetta ei tueta, ominaisuuksia saatetaan menettää
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Ennen

Perinteisesti: yksi ajuri yhdelle
tulostimelle
Xerox Global Print Driver -ajuri tukee kaikkia
tulostuslaitteita, oli käytössä sitten vain
muutama tulostin tai kokonainen yritysverkko
monien eri valmistajien laitteineen. Yleisajurit
ovat yleensä valmistajakohtaisia, eivätkä
ne tue aina edes kaikkia valmistajan
omia tuotteita, puhumattakaan siitä, että
niillä voitaisiin korvata nykyajan verkoissa
tarvittavat monenlaiset ajurit. Kun verkossa
on liian monta ajuria, seurauksena
voi olla ristiriita tulostuspalvelimella,
päivitykset hidastuvat ja tietojen palautus
ongelmatilanteen jälkeen viivästyy. Lukuisten
eri ajureiden määrittely, asennus ja hallinta vie
voimavaroja IT-osastolta ja lisää kustannuksia.

Jälkeen

Ennen

Jälkeen
Köyttömukavuutta ja säästöä!

MS Outlook: 2 värisivua

MS Outlook: 1 arkki, 2 mustavalkosivua

MS PowerPoint: virheellinen kaksipuolisasetus

MS PowerPoint: oikea kaksipuolisasetus

Soita jo tänään. Lisätietoja saat myös käymällä osoitteessa www.xerox.com/global
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Xerox Global Driver -ajuri tehostaa sekä
IT-osaston että käyttäjien toimintaa ja
alentaa näin kustannuksia. Tulostusvirheiden
määrä vähenee, ja värinkäyttö voidaan
rajoittaa sovelluksiin, joissa väriä oikeasti
tarvitaan. Kustannuksia säästääkseen
järjestelmänvalvojat voivat määrittää
tulostusasetukset niin, että Microsoft
Outlookista voidaan tulostaa vain
mustavalkoisia sivuja ja kaksi sivua yhdelle
arkille. Tulostus Microsoft PowerPointista
voidaan muuttaa vaakasuuntaiseksi
kaksipuolistulostukseksi. Näin varmistetaan
oikea tulostus ja vähennetään hukkakopioiden
määrää. Henkilökohtaisissa sovelluksissa
voidaan yhdistää mitä tahansa asetuksia
ja näin vähentää hukkakopioiden määrää,
säästää rahaa ja parantaa loppukäyttäjän
käyttökokemusta.

