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Xerox® Global Print Driver™

Kraftfull, universell drivrutin 
förenklar skrivhanteringen 

Xerox® Global Print Driver™ hanterar Xerox-
skrivare, skrivare av andra fabrikat, samt 
multifunktionella system på ditt nätverk med 
en enda universell drivrutin, vilket dramatiskt 
förenklar skrivhanteringen för företag. IT-
administratörer kan snabbt och lätt lägga 
till och uppdatera skrivare, vilket eliminerar 
behovet av att installera och godkänna fl era 
olika skrivardrivrutiner.

Och bästa av allt: den är helt gratis, från Xerox.

Effektiviserar drivrutinshanteringen
•   Gör det möjligt för IT-administratören att modifi era, implementera 

och hantera alla utskriftsenheter på nätverket med hjälp av en enda 
drivrutin.

•   Förenklar i hög grad utbyte eller uppdatering av nätverksskrivare utan 
att en ny drivrutin behöver installeras. Tilldela bara den nya enheten 
en IP-adress och skapa eller omdirigera utskriftskön så gör Xerox 
Global Print Driver resten.  

•   Konfi gurerar automatiskt drivrutinen för den nya skrivaren, som 
ansluts till utskriftskön*, med lämpliga funktioner.

 Minskar IT-kostnaderna
•   Snabb och enkel installation av nya enheter effektiviserar IT-

avdelningens arbete.

•   Sant universell: stöd för både Xerox-skrivare och skrivare av andra 
fabrikat, samt multifunktionella system, PCL och PostScript.**

•   IT-avdelningen kan göra globala enhetsspecifi ka utskriftsinställningar 
så som endast svartvit eller dubbelsidig utskrift, vilket bidrar till att 
öka kontrollen över utskriftskostnaderna.

•   Minskade kostnader för slutanvändarutbildning och support.

Förbättrar slutanvändarupplevelsen
•   Slutanvändare ser skrivarstatus* i realtid via ett enda, bekant 

gränssnitt innebär minskat utbildningsbehov vid inköp av nya 
skrivare.

•   De vanligaste funktionerna är samlade på den första fl iken i 
användargränssnittet, vilket gör det lätt att hitta och välja funktioner.

•   Gör det möjligt för användare att spara personliga inställningar och 
enhetsspecifi ka inställningar så att inställningar för drivrutinen inte 
behövs upprepas.

•   Finns tillgänglig på 25 språk.

* Stödjer endast Xerox-enheter.

** Åtkomst till vissa funktioner kan begränsas med icke-stödda enheter.



Efter

Före

Före Efter

MS Outlook 2 sidor i färg MS Outlook 1 sida i svartvitt, med 2 upp

MS PowerPoint Felaktig dubbelsidig inställning MS PowerPoint Korrekt dubbelsidig inställning
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Traditionella skrivardrivrutiner 
enligt modellen: “En typ av 
skrivare - en drivrutin”
Xerox Global Print Driver stödjer hela 
kontorets utskriftsbehov oberoende av 
om det bara handlar om ett par skrivare 
eller ett helt företagsnätverk med många 
olika skrivare, från olika tillverkare. Vanliga 
“universella” skrivardrivrutiner är bara avsedda 
för tillverkarens egna skrivare och kanske 
inte alltid stödjer alla dess produkter, vilket 
inte bidrar till att minska det stora antalet 
drivrutiner som fi nns på dagens olika nätverk. 
För många drivrutiner i ett nätverk kan orsaka 
skrivarserverproblem, långsamma tekniska 
uppdateringar och försena återställningen 
vid en katastrof. Att modifi era, installera 
och hantera alla dessa drivrutiner kan 
dessutom tära på IT-resurserna och öka 
supportkostnaderna.  

Användarvänlig, 
sparar pengar!
Xerox Global Driver effektiviserar arbetet för 
IT-personal och användare samtidigt som den 
minskar kostnaderna. Resultat: färre felaktiga 
utskrifter plus möjligheten att använda färg 
för enheter som faktiskt har behov av detta. 
IT-personalen kan t. ex. göra inställningar för 
utskrifter i Microsoft Outlook som utskrifter 
endast i svartvitt med endast två bilder 
per sida för att minska kostnaderna. Eller 
så kan standardinställningarna i Microsoft 
PowerPoint ändras till dubbelsidiga utskrifter 
på kortsidan, vilket redan från början 
garanterar korrekta utskriftsinställningar och 
minskar användningen av papper. Enskilda 
enheter kan ha i stort sett vilken kombination 
inställningar som helst, vilket minskar 
avfallet, sparar pengar och förenklar för 
slutanvändaren.


