Xerox® Mobile Link App
Faktaark

Xerox Mobile Link App
®

Få kraften til en Xerox flerfunksjonsskriver på mobile enheter.
®

Mobiltelefoner og nettbrett brukes på
arbeidsplassen hver dag. Mobilbrukere
er på jakt etter fleksible og sømløse
tilkoplinger mellom mobile enheter og
flerfunksjonsskrivere.
Xerox® Mobile Link er en mobilapp som kan skanne, sende
e-post, fakse og skrive ut* fra din mobiltelefon eller ditt nettbrett
via tilkopling til Xerox® flerfunksjonsskrivere. Den kan også sende
data til nettskyer.

Tre funksjoner i én app: registrering,
behandling, sending
Registrering
• Registrer dokumenter med mobilkameraet.
•R
 egistrer dokumenter på skanneren på flerfunksjonsskriveren
ved å bruke appen.

Arbeidsflyteksempler

Behandling

• Motta skannede data fra Xerox® flerfunksjonsskrivere direkte til
en telefon, et nettbrett eller e-post.

• Flett flere dokumenter til ett dokument.
• Legg til PDF-passord.
• Kameraet kan automatisk justere for skjeve bilder
og parallellitet.
Sending
• Send til én eller flere destinasjoner, inkludert skrivere.
• Opprett arbeidsflyter med ett trykk.
• Bruk kontaktene dine og pålogging til nettskyen.

* Apple AirPrint og Xerox® Print Service-pluginmodulen for Android er standard/gratis protokoller
for Apple® iOS, Android og Xerox® ConnectKey®-aktiverte enheter Xerox® Mobile Print er en
tilleggsprogramvare som gjør det mulig for brukere å skrive ut til utskriftsenheter som er fra Xerox®
eller ikke fra Xerox.

• Skann bilder og last dem deretter opp til en personlig eller felles
nettskytjeneste. Kombiner flere skannede filer i én PDF-fil.
• Send dokumenter til flere destinasjoner i arbeidsflyter med ett
trykk. Skann til flere destinasjoner samtidig – e-post, Dropbox™
og mobiltelefon – med ett trykk.
• Skriv ut data, bilder og dokumenter med Apple® AirPrint™,
Xerox® Print Service-pluginmodul for Android™ eller Xerox®
Mobile Print Cloud / Xerox® Mobile Print Solution.*

Xerox® Mobile Link App
Støttede destinasjoner
(én til fire destinasjoner samtidig)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Støttede Xerox® flerfunksjonsskrivere

Lokale mapper
Fotomapper
E-post
Faks
Utskrift
Dropbox™, Dropbox Pro, Dropbox for Business
Box®, Box for Business
Google Drive™, Google Disk for Work
Evernote®, Evernote for Business
Microsoft® OneDrive®
Microsoft OneDrive for Business
Microsoft Office 365™ Home, Personal, Business, Enterprise
– Microsoft SharePoint® Online (for eksempel frittstående
nettbasert tjeneste)
– Microsoft SharePoint Server (for eksempel lokal SharePoint)

Xerox Extensible Interface Platform® versjon 2.5 eller høyere
er et krav og er inkludert i modellene som er oppgitt nedenfor.
Ingen ekstra mellomvare er påkrevd (du kan for eksempel
skanne direkte fra en Xerox® flerfunksjonsskriver til en Apple
iPhone®- eller Android-enhet).
Kompatible flerfunksjonsskrivere med støtte for skanning
Xerox® ColorQube® 8700 flerfunksjonsfargeskriver
Xerox® ColorQube® 8900 flerfunksjonsfargeskriver
Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303 flerfunksjonsfargeskriver
Xerox® WorkCentre® 3655 flerfunksjonsskriver
Xerox® WorkCentre® 4265 flerfunksjonsskriver
Xerox® WorkCentre® 5845/5855 flerfunksjonsskriver
Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 flerfunksjonsskriver
Xerox® WorkCentre® 5945/5955 flerfunksjonsskriver
Xerox® WorkCentre® 6655 flerfunksjonsfargeskriver
Xerox® WorkCentre® 7220/7225 flerfunksjonsfargeskriver

Støttede mobile enheter

Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855 flerfunksjonsfargeskriver

• Apple® iOS 7, 8, 9 med en enhet i et nettverk med enten
SNMP- eller Bonjour®-protokoller

Xerox® WorkCentre® 7970 flerfunksjonsfargeskriver
Se www.xerox.com/MobileLink for den mest oppdaterte produktlisten.

• Android™-enheter (versjon 4.1–4.3, 4.4, 5.0–5.1) med
nettverkstilkopling til en Xerox® flerfunksjonsskriver

Registrering

Behandling

Sending

Skann eller ta bilder fra dine mobile enheter.

Flett flere dokumenter til ett dokument,
og legg til PDF-passord. Kameraet kan
automatisk justere for skjeve bilder og
parallellitet.

S end til én eller flere destinasjoner,
inkludert skrivere. Opprett arbeidsflyter
med ett trykk. Bruk kontaktene dine og
pålogging til nettskyen.

* Apple AirPrint™ og Xerox® Print Service-pluginmodulen for Android er standard/gratis protokoller for Apple iOS, Android og Xerox® ConnectKey®-aktiverte enheter. Xerox® Mobile Print er en tilleggsprogramvare
som gjør det mulig for brukere å skrive ut til utskriftsenheter som er fra Xerox® eller ikke fra Xerox.
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