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Appen Xerox Mobile Link
®

Smidig tillgång till Xerox multifunktionsskrivare från dina
mobila enheter.
®

Idag är det en självklarhet att använda
mobilen och surfplattan i jobbet. Mobila
användare efterfrågar flexibla och sömlösa
anslutningar mellan mobila enheter och
multifunktionsskrivare.
Xerox® Mobile Link är en mobilapp som kan användas för att
skanna, mejla, faxa och skriva ut* från din smartphone eller
surfplatta genom att ansluta till Xerox® multifunktionsskrivare.
Den kan också användas för att föra över data till molnet.

3-i-1-app: Läs av, hantera, skicka
Läs av
• Läs av dokument med mobilkameran.
• L äs av dokument med multifunktionsskrivarens skanner
via appens fjärrfunktion.
Hantera
• Slå samman flera dokument till ett.
• Lägg till lösenord i pdf-filer.
• Vid avläsning via kameran kan du automatiskt räta upp
bilder och parallellinjer.
Skicka
• Skicka till en eller flera platser, även skrivare.
• Skapa arbetsflöden som startas med en knapptryckning.
• Integreras med dina kontakter och molninloggningar.

* Apple AirPrint och Xerox® Print Service Plug-in för Android är standard-/gratisprotokoll för Apple® iOS,
Android och Xerox® ConnectKey®-kompatibla enheter. Xerox® Mobile Print är ett tilläggsprogram som
används för att skriva ut till både Xerox®-skrivare och skrivare från andra märken.

Exempel på arbetsflöden
• Ta emot skannade data från Xerox® multifunktionsskrivare
direkt till mobilen, surfplattan eller inkorgen.
• Skanna foton och överför dem sedan till arbetsgruppens eller
en privat molnlagringstjänst. Slå samman flera inskannade filer
till en enda pdf-fil.
• Skicka dokument till flera platser i ett arbetsflöde med en enda
knapptryckning. Skanna till flera platser samtidigt – inkorgen,
Dropbox™ och mobilen – med en enda knapptryckning.
• Skriv ut data, bilder och dokument med tillgängliga Apple®
AirPrint™, Xerox® Print Service Plug-in för Android™ eller Xerox®
Mobile Print Cloud/Xerox® Mobile Print Solution.*
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Följande platser stöds
(data kan överföras till upp till fyra platser samtidigt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokala mappar
Bildmappar
E-post
Fax
Utskrift
Dropbox™, Dropbox Pro, Dropbox för företag
Box®, Box för företag
Google Drive™, Google Drive for Work
Evernote®, Evernote Business
Microsoft® OneDrive®
Microsoft OneDrive för företag
Microsoft Office 365™ Home, Personal, Business, Enterprise
– Microsoft SharePoint® Online (t.ex. fristående webbtjänster)
– Microsoft SharePoint Server (t.ex. SharePoint On-Premise)

Stöd för följande Xerox® multifunktionsskrivare
Xerox Extensible Interface Platform® version 2.5 eller senare
krävs och ingår på samtliga modeller nedan. Inget extra
mellanprogram behövs (du kan t.ex. skanna direkt från en Xerox®
multifunktionsskrivare till Apple iPhone®- och Android-enheter).
Kompatibla multifunktionsskrivare med skanningsfunktion
Xerox® ColorQube® 8700 färgmultifunktionsskrivare
Xerox® ColorQube® 8900 färgmultifunktionsskrivare
Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303 färgmultifunktionsskrivare
Xerox® WorkCentre® 3655 multifunktionsskrivare
Xerox® WorkCentre® 4265 multifunktionsskrivare
Xerox® WorkCentre® 5845/5855 multifunktionsskrivare
Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 multifunktionsskrivare
Xerox® WorkCentre® 5945/5955 multifunktionsskrivare
Xerox® WorkCentre® 6655 färgmultifunktionsskrivare
Xerox® WorkCentre® 7220/7225 färgmultifunktionsskrivare

Stöd för följande mobila enheter

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

• Apple iOS 7, 8, 9
®

Xerox® WorkCentre® 7970 färgmultifunktionsskrivare

• Android™-enheter (version 4.1–4,3, 4.4, 5.0–5.1)

En aktuell lista med kompatibla produkter hittar du på
www.xerox.com/MobileLink

Läs av

Hantera

Skicka

 u skannar information från mobilen
D
eller tar en bild med mobilen.

Du slår samman filerna till ett dokument och
lägger till pdf-lösenord. Vid avläsning via
kameran kan du automatiskt räta upp bilder
och parallellinjer.

S kicka till en eller flera platser, även skrivare.
Skapa arbetsflöden som startas med en
knapptryckning. Integreras med dina
kontakter och molninloggningar.

* Apple AirPrint och Xerox® Print Service Plug-in för Android är standard-/gratisprotokoll för Apple iOS, Android och Xerox® ConnectKey®-kompatibla enheter. Xerox® Mobile Print är ett tilläggsprogram som används
för att skriva ut till både Xerox®-skrivare och skrivare från andra märken.
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