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Xerox Mobile Express Driver
Hurtig, nem udskrivning, 
uanset hvor du er 
Denne banebrydende printløsning gør det 
lettere at fi nde og bruge den rigtige printer 
eller det rigtige multifunktionssystem til din 
opgave, uanset om du er på kontoret eller 
på farten. Udskriv til enhver enhed i enhver 
placering uden trættende download og 
installation af driver eller bede om at få hjælp 
fra IT-afdelingen. Det bedste af det hele er, 
at det er gratis og fra Xerox.

Hjemme, ude eller på kontoret:
Den rette enhed på det rigtige tidspunkt
•   Registrerer automatisk din placering og opdaterer dine aktuelle 

printerliste med foretrukne printere og multifunktionssystemer til 
denne placering.

•   Fortæller også med det samme, hvilke enheder der er online, og 
som der kan udskrives på.

•   Sorterer enheder på din printerliste baseret på status, placering, 
navn osv. 

•   Viser detaljerede indstillinger, der hjælper dig med at vælge den 
bedste enhed til opgaven.*

•   Fungerer sammen med Xerox og ikke-Xerox PostScript®-printere og 
-multifunktionssystemer.

En nem grænsefl ade til alle printere
•   Konfi gurerer automatisk sig selv, så brugerne 100% tilbydes de 

funktioner, der er tilgængelige på de fl este Xerox-printere og 
-multifunktionssystemer, når de er installeret på enheden.

•   Indeholder en ensartet, enkel grænsefl ade til alle enheder, hvilket 
gør det let at fi nde og vælge de ønskede funktioner.

•   Placerer automatisk den enhed, der er brugt for nylig (på denne 
placering), øverst på din aktuelle printerliste.

•   Gemmer foretrukne printerindstillinger for hvert program. Med 
Application Defaults kan du indstille forskellige standardindstillinger 
pr. program. F.eks. kan MS Outlook standardindstilles til at udskrive 
1-sidet sort/hvid, og Adobe Acrobat udskriver 2-sidet i farver.

Ikke nødvendigt at tilkalde IT for at få hjælp 
•   Du kan selv installere Xerox Mobile Express Driver med et par få 

museklik.**

•   Ikke brug for at jagte en IT-tekniker, der kan hjælpe dig med at 
fi nde den rigtige enhed eller driver, identifi cere IP-adresser eller 
installere drivere på en ny placering.

•   Den dynamiske printergenkendelse opdaterer automatisk 
printerlisten med nye funktioner og status.*

* Kun understøttede Xerox-enheder

** Kan kræve administratorrettigheder
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1
Ved, hvor du er
Registrerer automatisk 
nye eller gemte 
placeringer. 

4
Søg efter en printer
Manuel genkendelse af 
IP-adresse eller DNS-navn.

7
Få detaljer
Rul hen over ikonerne 
for at se en detaljeret 
status.*

2
Mine printere
Gemmer dine foretrukne 
printere.

5
Find og sorter enheder
Find hurtigt den enhed på 
listen, du har brug for.

8
Udvid din søgning
Med værktøjet 
Advanced Search kan 
du fi nde enheder, der 
er udenfor det lokale 
undernet.

3
Fundne printere
Viser alle tilgængelige 
enheder, der er fundet, 
med status* for hver til 
din aktuelle placering.

6
Se status og 
indstillinger
Viser en komplet status 
for enheden og 
tilgængelige indstillinger.*

9
Konfi gurerer sig selv
Vælg en enhed, og 
X-MED konfi gurerer 
automatisk sig selv, 
så du kan bruge alle 
tilgængelige funktioner, 
der er installeret på 
denne enhed.*

10
Brugerdefi nerede 
indstillinger
Registrerer automatisk 
din aktuelle placering 
og indlæser dine 
foretrukne indstillinger 
til udskrivning for den 
enhed, du bruger.**

Xerox Mobile Express Driver

Hvis du vil have mere at vide og downloade din kopi af Xerox Mobile Express Driver, 
kan du besøge www.xerox.com/mobileexpress 
Bemærk: Xerox Mobile Express Driver understøtter kun PostScript-aktiverede enheder. X-MED kan ikke udskrive til “kun PCL”-enheder.

© 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation. XEROX® og XEROX and Design® 
er varemærker tilhørende Xerox Corporation i U.S.A. og/eller andre lande. Adobe® og PostScript® 3™ er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems, Incorporated. 
Oplysninger i denne brochure kan ændres uden varsel. 11/10 SFTBR-14BB

IT-chefer:
Hjælp brugerne med at hjælpe 
dem selv 
Xerox Mobile Express Driver (X-MED) 
fjerner IT-håndtering for mobile brugere. 
De kan automatisk bruge printere eller 
multifunktionssystemer uden der er brug 
for at installere nye drivere eller forstå IP-
adressering. X-MED scanner det lokale netværk 
og viser automatisk alle tilgængelige enheder, 
så brugerne bare kan vælge den enhed, de har 
brug for.

X-MED identifi cerer nye netværksforbindelser 
og opdaterer også dynamisk enheder, der 
kan udskrives på. Det konfi gurerer også 
sig selv med tilgængeligt tilbehør, f.eks. 
ekstra magasiner og/eller muligheder for 
efterbehandling*. Derved undgås fl ere 
forskellige driverinstallationer og manuel 
indstilling af tilgængelige muligheder.

*  Kun understøttede Xerox-enheder
**  Der kan forekomme tab af funktioner på ikke-understøttede enheder

Mobile brugere:
Gør den mobile produktivitet 
bedre 
Med X-MED skal du aldrig tigge dine værter 
om at udskrive dine dokumenter igen. Mobile 
Express Driver sørger automatisk for, at de 
rigtige enheder er tilgængelige det sted, du 
besøger og giver med det samme information 
i realtid* på alle enheder, der er tilgængelige 
for dig. Du sparer tid og kan nyde godt af 
øget produktivitet ved nøjagtigt at vide, hvilke 
enheder der er tilgængelige. Du kan vælge 
funktioner på den samme brugervenlige 
grænseglade og anvende dine normale 
indstillinger til udskrivning uden at skulle bede 
IT-afdelingen om hjælp.

Brugere på kontoret: 
Brugere på kontoret har også 
en fordel!
For brugere, der også kan arbejde hjemmefra 
med den samme pc/laptop, registrerer 
X-MED også deres enhed derhjemme, uden 
at der skal installeres en anden driver**. 
Uanset om enheden er tilsluttet trådløst, 
med et netværkskabel eller via USB kan 
X-MED registrere og udskrive til denne enhed. 
VPN-tilslutninger understøttes endda også, 
så du kan udskrive til maskinen på kontoret 
hjemmefra og hente udskrifterne den 
næste dag.
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