Xerox Global Print Driver™
O potente driver universal
simplifica a gestão de
impressoras
®

O Xerox® Global Print Driver™ gere impressoras
e sistemas multi-funcionais Xerox e nãoXerox na sua rede utilizando um único driver
universal, simplificando drasticamente a
gestão de impressão das empresas. Os
administradores de TI podem, de um
modo fácil e rápido, adicionar e actualizar
dispositivos sem necessitarem de instalar
e qualificar vários drivers de impressão
diferentes.
O melhor de tudo é que a Xerox o disponibiliza
gratuitamente.

Optimiza a gestão de drivers
• Permite aos administradores de TI qualificar, implementar e gerir um
único driver para todos os dispositivos de impressão da rede.
• Simplifica grandemente a adição, substituição e actualização dos
dispositivos de impressão da rede sem necessitar instalar outro
driver. Basta atribuir ao novo dispositivo um endereço de rede e criar
ou redireccionar a fila de impressão e o Xerox Global Print Driver
trata do resto.
• Configura automaticamente o driver com o conjunto de funções
apropriado do novo dispositivo associado à fila de impressão.*

Reduz os custos de TI
• A instalação rápida e fácil de novos dispositivos melhora a eficiência
das TI.
• Verdadeiramente universal; suporta impressoras e sistemas multifuncionais Xerox e não-Xerox, PCL e PostScript.**
• Permite às TI estabelecer configurações de impressão globais por
aplicação, tais como impressão a preto e branco e frente e verso,
ajudando a aumentar o controlo sobre os custos de impressão.
• Reduz a formação necessária ao utilizador final e os custos de
suporte.

Melhora a experiência do utilizador final
• Os utilizadores visualizam o estado da impressora* em tempo real a
partir de uma única interface familiar, reduzindo a necessidade de
formação quando são instalados novos dispositivos.
• A interface do utilizador mostra as funções mais utilizadas no
primeiro separador aberto, de modo que os utilizadores possam
facilmente encontrar e seleccionar estas opções de impressão.
• Permite aos utilizadores guardar definições pessoais e preferências
da aplicação que serão facilmente recuperadas quando necessário,
evitando ter de abrir as definições das propriedades do driver.
• Disponível em 25 línguas diferentes.

* Apenas equipamentos compatíveis com Xerox
** Podem perder-se funções com equipamentos incompatíveis
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Antes
Drivers de Impressão
Tradicionais: O Modelo “Um
Driver: Uma Impressora”
O Xerox Global Print Driver suporta toda a
sua frota de dispositivos de saída, quer tenha
apenas algumas impressoras ou uma rede
na sua empresa com muitos dispositivos
diferentes, de fabricantes diferentes. Os
drivers de impressão “universais” típicos são
proprietários e podem nem suportar todos os
produtos do fabricante, contribuindo pouco
para a consolidação da vasta gama de drivers
nas redes diversas actuais. A existência de
demasiados drivers numa rede pode provocar
conflitos com o servidor de impressão, atrasar
actualizações tecnológicas e retardar a
recuperação de desastres. Qualificar, instalar
e gerir todos estes drivers pode, além disso,
absorver recursos de TI e aumentar os custos
de suporte.

Depois

Antes

Depois
Conveniência para o Utilizador,
Poupanças para a Empresa!

2 Páginas a Cores do MS Outlook

1 Página a Preto e Branco com 2 páginas
numa folha do MS Outlook

Definições Erradas de Impressão Frente e
Verso do MS PowerPoint

Definições Correctas de Impressão Frente e
Verso do MS PowerPoint

Contacte-nos ainda hoje. Para mais informações, telefone ou visite-nos em www.xerox.com/global
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O Xerox Global Driver melhora a eficiência das
TI e do utilizador ao mesmo tempo que ajuda
a diminuir os custos. Reduz os enganos ao
imprimir, permitindo a utilização de cores em
aplicações que verdadeiramente necessitem
delas. Por exemplo, o pessoal das TI pode
definir a impressão do Microsoft Outlook para
preto e branco apenas com duas imagens
por página para diminuir os custos. Ou as
pré-definições do Microsoft PowerPoint podem
ser alteradas para impressão frente e verso na
margem mais curta, garantindo a utilização
de definições de impressão correctas desde o
início, reduzindo o desperdício. As aplicações
individuais podem ter praticamente qualquer
combinação de definições, ajudando a reduzir
o desperdício, a poupar dinheiro e a simplificar
a experiência do utilizador final.

