
Brug af mobiltelefoner og tablets på 
arbejdspladsen er et hverdagsfænomen. 
Mobilbrugere vil have fleksibel og direkte 
forbindelse mellem mobilenheder og 
multifunktionsprintere. 

Xerox® Mobile Link er en mobilapp, der kan scanne, e-maile,  
faxe og printe* fra en smartphone eller tablet via forbindelse  
til Xerox® multifunktionsprintere. Den kan også sende data til 
cloud-lagring. 

3-i-1 app: afbildning, redigering, afsendelse 

Afbildning
• Brug kameraet på en smartphone til at tage foto  

af dokumenter. 

•  Scan dokumenter med multifunktionsprinterens  
scanner ved hjælp af appens fjernfunktion.

Redigering
• Flet dokumenter til ét dokument. 

• Opret PDF-adgangskoder. 

• Fotos taget med kamera kan automatisk justere for 
billedskævhed og parallelitet.

Afsendelse
• Send til en eller flere destinationer, f.eks. printere. 

• Opret "ét-tryksbaserede" workflows. 

• Anvender eksisterende kontaktoplysninger og cloud-
logonoplysninger.

Xerox® Mobile Link-app 
Adgang til alle funktioner på Xerox® multifunktionsprintere  
via jeres mobilenheder

Eksempler på workflows
• Levering af scannede data fra Xerox® multifunktionsprintere 

direkte til en smartphone, tablet eller e-mail.

• Scanning af fotos og upload til en individuel eller en 
arbejdsgruppes cloud-lagringsservice. Kombinering af  
scannede filer i én PDF-fil.

• Sending af dokumenter til flere destinationer i "ét-
tryksbaserede" workflows. Scanning til flere destinationer 
samtidig – e-mail, Dropbox™ og mobiltelefon – med ét tryk  
på en knap.

• Print af data, billeder og dokumenter med Apple® AirPrint™, 
Xerox® printtjeneste plug-in til Android™ eller Xerox® Mobile 
Print Cloud/Xerox® Mobile Print Solution.*

*  Apple AirPrint og Xerox® printtjeneste plug-in til Android er standardinstallerede/gratis protokoller 
til Apple® iOS, Android og Xerox® ConnectKey® aktiverede maskiner. Xerox® Mobile Print er et 
tilføjelsesprogram, der giver brugere mulighed for at printe både på Xerox® printere og printere af  
andre mærker.

Xerox® Mobile Link-app
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Understøttede destinationer  
(1-4 destinationer samtidig)
• Lokale mapper
• Mapper med fotos
• E-mail
• Fax
• Print
• Dropbox™, Dropbox Pro, Dropbox for Business
• Box®, Box for Business
• Google Drive™, Google Drive for Work
• Evernote®, Evernote for Business
• Microsoft® OneDrive®

• Microsoft OneDrive for Business
• Microsoft Office 365™ Home, Personal, Business, Enterprise

–  Microsoft SharePoint® Online (f.eks. separat online tjeneste)
– Microsoft SharePoint Server (f.eks. SharePoint lokalt)

Understøttede mobilenheder
• Apple® iOS 7, 8, 9 med en enhed på et netværk med enten 

SNMP eller Bonjour® protokoller

• Android™ enheder (version 4.1-4.3, 4.4, 5.0-5.1) med 
netværksforbindelse til en Xerox® MFP

Understøttede Xerox® multifunktionsprintere
Kræver Xerox Extensible Interface Platform® version 2.5 eller 
nyere; findes på modellerne nedenfor. Kræver ikke yderligere 
middleware (der kan f.eks. scannes direkte fra en Xerox® 
multifunktionsprinter til en Apple® iPhone® eller Android enheder). 

Kompatible multifunktionsprintere aktiveret  
med scanningsfunktioner

Xerox® ColorQube® 8700 farvemultifunktionsprinter

Xerox® ColorQube® 8900 farvemultifunktionsprinter

Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303 farvemultifunktionsprinter

Xerox® WorkCentre® 3655 multifunktionsprinter

Xerox® WorkCentre® 4265 multifunktionsprinter

Xerox® WorkCentre® 5845/5855 multifunktionsprinter

Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 multifunktionsprinter

Xerox® WorkCentre® 5945/5955 multifunktionsprinter

Xerox® WorkCentre® 6655 farvemultifunktionsprinter

Xerox® WorkCentre® 7220/7225 farvemultifunktionsprinter

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

Xerox® WorkCentre® 7970 farvemultifunktionsprinter

Se den senest opdaterede version af listen over produkter  
på www.xerox.com/MobileLink

*  Apple AirPrint™ og Xerox® printtjeneste plug-in til Android er standardinstallerede/gratis protokoller til Apple iOS, Android og Xerox® ConnectKey® aktiverede maskiner. Xerox® Mobile Print er et  
tilføjelsesprogram, der giver brugere mulighed for at printe både på Xerox® printere og printere af andre mærker.

Afbildning
 Scanning med en mobilenhed, eller foto 
taget med en smartphone.

Redigering
Fletning af dokumenter til ét dokument, og 
oprettelse af PDF-adgangskoder. Fotos taget 
med kamera kan automatisk justere for 
billedskævhed og parallelitet.

Afsendelse
 Sending til en eller flere destinationer, 
f.eks. printere. Oprettelse af "ét-
tryksbaserede" workflows. Anvender 
eksisterende kontaktoplysninger og 
cloud-logonoplysninger.
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