Xerox® Mobile Print Cloud
Xerox® Mobile Print Solution
Työnkulun ratkaisujen esite

Xerox Mobile Print
®

Nyt voit tulostaa missä tahansa.

Aidosti rajoittamattomat, helppokäyttöiset
ja turvalliset tulostusominaisuudet.

Mobiiliteknologia on muuttanut yritysten toimintatapoja ja
mahdollisuuksia työskennellä missä tahansa. Samalla kun työvoimasta
on tullut liikkuvaa, tulostus täytyy silti hoitaa sujuvasti – missä ja milloin
sitä kulloinkin tarvitaan. Tähän tarpeeseen Xerox tarjoaa tehokkaita ja
joustavia vaihtoehtoja.
Kätevää mobiilitulostusta

Joustavat tulostusmahdollisuudet

Xerox® Mobile Print -sovelluksen avulla voit
tulostaa lähes miltä tahansa mobiililaitteelta
lähes mille tahansa verkkotulostimelle tai
-monitoimilaitteelle. Tulostus onnistuu
yhtä helposti työmatkalla tai eri puolilla
omaa toimistorakennusta.

Xerox® Mobile Print mahdollistaa
helpon tulostuksen niin älypuhelimista,
tableteista, kannettavista tietokoneista
kuin pöytäkoneistakin. Näin se toimii:

Mobiililaitteilta tulostaminen on nyt todella
helppoa joustavien, monipuolisten ja
turvallisten ratkaisujemme ansiosta.

• Valitse asiakirja, valokuva, PDF-tiedosto, ym.
• Etsi lähin tulostin ja määritä haluamasi
tulostusasetukset.

Tulosta Office-asiakirjoja
varmasti ja suojatusti
Suora tuki Microsoft® Office -asiakirjoille
antaa mahdollisuuden tulostaa tavallisimmat
yritysasiakirjat, kuten Microsoft Word®,
Excel®, PowerPoint® ja PDF-tiedostot
sekä tavallisimmat kuvatiedostomuodot
menettämättä asetteluja tai tietoja ja
tinkimättä laadusta.

• Valitse ja esikatsele asiakirja.
• Vapauta työ tulostettavaksi omalla
turvakoodillasi.

Xerox® Mobile Print mahdollistaa tulostuksen
useimmista mobiililaitteista:
• Älypuhelimet
• Tabletit
• Pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet
Pilvipalvelu

Asiakaspalvelin

Paljon liikkuvat
työntekijät

...tarvitsevat
mahdollisuuden
tulostaa mobiililaitteilta

Voit käyttää tulostukseen
sovellustamme tai lähettää
tulostustyöt sähköpostitse
juuri silloin, kun se sopii
sinulle parhaiten

...käyttäen
valitsemaasi
palvelumuotoa

…joka takaa
tietoturvallisen
tulostamisen lähes
kaikille verkkotulostimille
tai monitoimitulostimille

Lisää tuottavuutta. Helpottaa työtäsi. Xerox Mobile Print on valmiina
toimitettava yksinkertainen, helppo ja suojattu tulostusratkaisu.
®

Helppokäyttöinen

Monipuolinen

Turvallinen

Lähetä asiakirjat sähköpostitse tai
sovelluksiemme avulla. Tulosta vaivattomasti
mistä ja milloin tahansa.

• Xerox Mobile Printin avulla tulostat helposti
juuri silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Xerox® Mobile Print tarjoaa kattavan
suojauksen kaikilla tasoilla ja takaa yrityksenne
tarvitseman turvallisuuden ja hallittavuuden:

• Tulostamista varten ei tarvitse
ladata tulostinajuria.
• Tulostusta voidaan tukea myös, kun
työntekijöillä on omat laitteensa käytössä.

®

• Esikatsele tulostettavat työt ja määritä
tulostusasetukset (esim. kaksipuolinen
tulostus) suoraan tabletista, älypuhelimesta
tai tulostimen ohjauspaneelista.
• Tilien ja laitteiden hallinta on erittäin
helppoa keskitetyn portaalin kautta. Se käy
yhtä helposti riippumatta siitä hoidetaanko
hallinta paikallisesti vai pilvipohjaisesti.

• Parannettu tilikirjaus mahdollistaa
käyttäjäkohtaisen seurannan.
• Mahdollistaa käytönvalvonnan ja
mobiilitulostuksen sallimisen sekä estämisen.
• Pitää tulostusjonossa olevat tulostustyöt
suojatussa jonossa, kunnes käyttäjä
vapauttaa työt tulostettavaksi.

Awards

Xerox® Mobile Print Solution
2014 & 2015 BLI Pick of the Year Award
Outstanding Enterprise Mobile Print Solution
Buyers Laboratory LLC
Talvi 2014 ja 2015

Xerox® Mobile Print Cloud
2013 & 2015 BLI Pick of the Year Award
Outstanding Small Business Mobile Print Solution
Buyers Laboratory LLC
Kesä 2013 ja Talvi 2015

2015 Artikkeli

2015 Artikkeli

2015 Todistus

2015 Todistus

2014, 2015 2016 BLI Document Imaging
Software Line of the Year Award
Buyers Laboratory LLC
Talvi 2014, 2015 ja 2016
2016 Artikkeli
2016 Todistus

Yritystoimintaanne tukevat ratkaisut.
Valinta on sinun. Päätä itse. Halusitpa hallita työnkulkua itse tai jättää sen
meidän huoleksemme, Xerox Mobile Print -palvelun joustavat ominaisuudet
tukevat yrityksesi toimintaa nopeasti ja helposti. Tulosta missä tahansa lähes
millä tahansa tulostimella tai monitoimitulostimella.
®

Xerox® Mobile Print Cloud
(isännöity julkinen pilvi)

Päätä itse. Toimi
niin kuin haluat.

Mobiilituki ja lähetys
Xerox® Print Portal App, tuetut käyttöjärjestelmät: iOS®, Android™, Windows 8 -tabletit/kannettavat

• Xerox® Mobile Print Cloud
mahdollistaa helpon ja
nopean hallinnan paikallisesti
tai etäyhteyksillä. Myös
vierailijoiden tulostuskäyttöä
voidaan hallita.

Muut kuin Xerox-tulostimet1.

•

•

Xerox®-tulostimet1.

•

•

Sähköposti mistä tahansa sähköpostia tukevasta laitteesta

• Valitse yrityksen omalle
palvelimelle sisäisen verkon
palomuurin taakse sijoitettava
Xerox® Mobile Print Solution,
kun tarvitset monipuolista
hallittavuutta ja suurten
määrien tulostusta.

Tulostimien yhteiseen osoitteeseen – vapautus
myöhemmin monitoimitulostimen käyttöliittymästä
vapautuskoodin avulla (PIN)2.

•2. (Xerox Extensible Interface
Platform® -alustaa tukevat laitteet)

•2. (Xerox Extensible Interface
Platform® -alustaa tukevat laitteet)

Tulostimien yhteiseen osoitteeseen – vapautus
myöhemmin Print Portal App -sovelluksesta

•

•

Suoraan kunkin tulostimen omaan
sähköpostiosoitteeseen

•

AirPrint-tuki sekä Xeroxin että muiden valmistajien
vanhoille ja uusille tulostimille

•

•

•

•

Tulostus ja käyttömukavuus
Suora tuki: Microsoft® Ofﬁce, web-sivut, Adobe® PDF ja
valokuvat (PowerPoint, Word, Excel, PDF, Images, JPG,
HTML)

Yritys voi hallita palvelua itse
tai antaa meidän hoitaa kaiken
säilyttäen samalla täydellisen
hallittavuuden. Päädyitpä
kumpaan tahansa ratkaisuun,
sinulle ja yrityksesi työntekijöille
jää enemmän aikaa keskittyä
ydinliiketoimintaanne.

Apache OpenOffice™ -asiakirjat

•

•

Joustavat tulostustyönkulut mahdollistavat suositut
”työnnä”-, ”sähköpostita”-, ”vedä”- ja ”seuraa”-työnkulut

•

•

Kopiointi, kaksipuolisuus, nidonta, esikatselu ja paljon
muuta

•

•

GPS-paikannin, tulostimen sijainnin paikantaminen

•

•

Kortiton käyttäjäntunnistus (pilvipohjainen tunnistus
monitoimitulostimen/ kopiokoneen käyttäjille)

•

Hallinto

Xerox® Mobile Print
voidaan integroida
yrityksen käyttämiin
tietoturvaratkaisuihin,
kuten Xerox® Secure Print,
Xerox® Standard Accounting,
Equitrac Office®, Ysoft®
SafeQ®, Pharos®, ym.
Löydä yrityksesi tarpeisiin parhaiten
sopiva ratkaisu ja katso videoesittely:
www.xerox.com/mobile.

Xerox® Mobile Print Solution
(palvelinpohjainen, yrityksen
omassa verkossa)

Suora tulostus pilvipalveluista – esim. DropBox,
Google Drive, Microsoft OneDrive ja monet
muut (mobiilisovelluksella)

•

•

Matkapuhelinverkon ja langattoman Wi-Fi-verkon
asiakastoimintojen tuki (mobiilisovelluksella)

•

•

Käyttäjien ja ryhmien salliminen tai estäminen,
keskitetty ratkaisu ja käyttöoikeuksien hallinta

•

•

Parannettu tilikirjauksen integrointi mahdollistaa
yksittäisten käyttäjien seurannan ja käytön veloituksen

•

•

Mahdollistaa valvotun tulostuksen yrityksen omia
verkkotulostimia käyttäen

•

•

Integroitu moniin sovelluksiin: Xerox® Secure Print,
Xerox® Standard Accounting, Equitrac Office®, Ysoft®
SafeQ®, Pharos®, ym.

•

•

Mahdollistaa valvotun tulostuksen verkon
ulkopuolisia ja etätulostimia käyttäen

•

•

Edellyttää internet-yhteyttä

•

Tunnistus ja LDAP-integrointi

•

•

Asiakkaan verkkoon asennettava palvelin ja ohjelmisto

Yksittäinen tietokone ja
ohjelmistoasennus

Ohjelmiston sisältävä palvelin

Käyttömalli

• Laitepohjaiset käyttöoikeudet
– Mahdollisuus tulostaa
5–250+ laitteelta – Xeroxin ja
muiden valmistajien tulostimet,
rajoittamaton määrä töitä,
voimassa yhden vuoden tai maksu
mobiilitulostustöistä, ei maksua
useiden mobiilitulostuslaitteiden
käyttömahdollisuudesta
• Työmääriin perustuvat
käyttöoikeudet (voimassa yhden
vuoden)

• Maksu mobiilitulostuksen
käyttöönotosta tulostuslaitteella,
mobiilitulostustyöt
välitetään veloituksetta
• Rajoittamaton määrä töitä
• Rajoittamaton määrä käyttäjiä
• Paras valinta suurille käyttömäärille

Käyttöönotto

1.
2.

 hteensopiva useimpien muiden valmistajien laitteiden ja Xerox®-laitteiden kanssa – verkkolaitteet, joissa on Adobe® PostScript® 2, 3 tai PCL® 5, PCL 6.
Y
Laitteet, joissa on käytössä Xerox Extensible Interface Platform® – verkkosivustolla www.xerox.com/mobileprint on päivitetty luettelo
yhteensopivista malleista, joissa on Xerox Extensible Interface Platform® -tuki.
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