
Xerox® mobilprint
Altid produktiv på farten

Xerox® Mobile Print Cloud 
Xerox® Mobile Print Solution 
Mobile printløsninger



Det er ingen hemmelighed, at mobilteknologien har ændret på, hvor 
og hvordan vi har mulighed for at arbejde. Vi kan arbejde stort set hvor 
som helst, og nu hvor medarbejderne er blevet mobile, har de også brug 
for at kunne printe nemt og ubesværet – uanset hvornår eller hvor de er. 
Her kommer Xerox ind i billedet med stærke og fleksible løsninger.

Fuld frihed til at printe når og hvor 
som helst – enkelt, praktisk og sikkert

Praktisk mobilprint
Lige fra de fleste mobilenheder til stort set 
alle netværksopkoblede printere øger Xerox® 
Mobile Print produktiviteten, uanset hvor du 
er på arbejde – på farten eller blot et andet 
sted i bygningen. 

Vi fjerner mystikken og forhåndsbekymringerne 
ved mobilprint med totalt fleksible løsninger, 
der er enkle, praktiske og sikre. 

Fleksibel brug af print til arbejdet
Med Xerox® Mobile Print kan jeres 
medarbejdere nemt printe fra deres 
smartphone eller tablet – og fra bærbare 
og stationære computere. De kan:

•  Vælge kontordokumenter, fotos, PDF'er m.m.

•  Finde den nærmeste printer og selv styre 
printerindstillingerne

• Vælge dokumenter og vise udskrift

• Sende dokumenter sikkert af sted til print

Sikker forbindelse til firmaets 
kontorprogrammer og printere
Med fuld kompatibilitet med Microsoft® 
Office kan I printe forretningsdokumenter 
i typiske filformater, f.eks. Microsoft Word®, 
Excel®, PowerPoint® og PDF, samt typiske 
billedfilformater uden tab af formatering, 
data eller kvalitet. 

Jeres mobile 
medarbejdere 
på farten

...skal kunne printe fra 
deres mobilenhed

Med Xerox® Mobile Print kan virksomhedens 
medarbejdere printe fra de fleste 
mobilenheder, bl.a.

• Smartphones

• Tablets

• Stationære og bærbare computere

...til at printe og sende 
print sikkert til de fleste 
netværksopkoblede 
printere eller 
multifunktionsprintere

...alt efter den 
valgte installation

Med mulighed for 
printsending via app 
og e-mail vælger 
medarbejderen, hvornår 
og hvor der skal printes

I skyen

På 
virksom-
hedens 
server
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2014 og 2015
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Xerox® Mobile Print Cloud  
BLI's "Pick of the Year"-pris 2013 og 2015
"Outstanding Small Business" for mobil printløsning
Buyers Laboratory LLC
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BLI-prisen som "Document Imaging Software 
Line of the Year" i 2014, 2015 og 2016
Buyers Laboratory LLC
2014, 2015 og 2016

2016 artikel
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Forøg produktiviteten. Gør arbejdslivet nemmere. Xerox® Mobile Print er 
en totalløsning, der er enkel, praktisk og sikker.

Enkelt 
I kan sende dokumenter med e-mail eller ved 
at bruge vores programmer. Printprocessen er 
totalt problemfri, så I kan printe, når og hvor 
som helst I har brug for det.

•  Der skal ikke downloades klientsoftware eller 
printerdrivere for at printe.

•  Understøtter print via BYOD.

Praktisk 
•  Xerox® Mobile Print er den nye printstandard, 

så I kan gøre præcis, hvad I har brug for, når 
I har brug for det.

•  Udskriftsvisning inden print og indstilling 
af f.eks. 2-sidet print – direkte fra tablet, 
smartphone eller på printeren.

•  Central portal til kontering og maskinstyring 
til enkel administration. Det er nemt, uanset 
om I vælger løsningen via cloud eller at have 
den hos jer selv.

Sikkert 
Xerox® Mobile Print er fuldt beskyttet på alle 
niveauer, så virksomheden har den nødvendige 
sikkerhed og kontrol:

•  Forbedret integrering af kontering til sporing 
af print på brugerbasis.

•  Oprettelse af adgangskontrol til at tillade 
eller spærre brug af mobilprint.

•  Sikker tilbageholdelse af dokumenter, indtil 
brugeren logger på og sender til print.



Se, hvilken løsning der passser bedst til 
jeres formål, og se en demovideo på 
www.xerox.com/mobile.

 
 

Integrer Xerox® Mobile Print 
med jeres sikkerhedsløsning, 
f.eks. med Xerox® Secure 
Print, Xerox® Standard 
Accounting, Equitrac Office®, 
Ysoft® SafeQ®, Pharos® m.fl.

I vælger den løsning, der passer jer.

•  Vælg Xerox® Mobile Print Cloud, 
der installeres nemt og hurtigt 
til nem styring lokalt og på 
fjernarbejdspladser og til styring 
af gæsteadgang til print.

•  Vælg Xerox® Mobile Print Solution 
til installation på jeres egen server 
på virksomhedens interne netværk, 
eller bag jeres netværksfirewall, 
med ekstra kontrol og større 
brugskapacitet.

Uanset om I vil styre løsningen 
selv eller få os til at klare det hele, 
bevarer I den fulde kontrol. Uanset 
hvad I vælger, er det nemt for 
jer, så I kan bruge kræfterne på 
virksomhedens kerneaktiviteter 
i stedet.

I vælger den løsning, der passer jer. Uanset om I vil styre løsningen selv eller få os 
til at gøre det for jer, giver Xerox® Mobile Print jer fleksibilitet til nemt at føje smarte 
arbejdsmetoder til firmaet. I kan printe hvor som helst fra på stort set hvilken som 
helst printer eller multifunktionsprinter.

Vi dækker jeres behov for mobilprint 
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Xerox® Mobile Print Cloud 
(offentlig cloud-baseret) 

Xerox® Mobile Print Solution 
(serverbaseret hos jer)

Mobilunderstøttelse og -sending
Xerox® Print Portal App Support iOS®, Android™, Windows 8 tablets/bærbare pc'er
Ikke-Xerox printere1 • •
Xerox® printere1 • •
E-mail fra e-mailkompatibelt udstyr
Til én printerpark-adresse – efterfølgende sending 
via multifunktionsprinterens brugerflade med 
adgangskode (pinkode)2

•2  (udstyr med Xerox Extensible 
Interface Platform®)

•2  (udstyr med Xerox Extensible 
Interface Platform®)

Til én printerparkadresse – efterfølgende sending 
via Print Portal App

• •

Direkte til den enkelte printers individuelle 
e-mailadresse

•

Understøttelse af AirPrint til ældre, nye printere og 
til Xerox, ikke-Xerox printere

• •

Printfleksibilitet
Direkte/kompatibel print fra Microsoft® Office, 
websider, Adobe® PDF og fotos (PowerPoint, 
Word, Excel, PDF, Images, JPG, HTML)

• •

Apache OpenOffice™ dokumenter • •
Fleksible printmåder til brugerpopulære funktioner 
“push”, “email” eller “pull”, “follow”

• •

Kopier, 2-sidet, hæftning, udskriftsvisning m.m. • •

GPS-søgefunktion, printersøgning • •
Kortfri autentificering (cloud autentificerer 
brugere af multifunktionsprinteren/kopimaskinen)

•

Administration
Direkte print fra cloud-lagerpladser, f.eks. 
DropBox, Google Drive, Microsoft SkyDrive mv. 
(via mobilapp)

• •

Understøttelse af mobilbaserede og trådløse 
klientfunktioner (via mobilapp)

• •

Tillad og/eller spær brugere, grupper mv., central 
løsning og adgangsstyring

• •

Forbedret integrering af kontering til sporing af 
print på brugerbasis og videreopkrævning

• •

Aktivering af adgangskontrol til at bruge 
virksomhedens netværksopkoblede printere

• •

Integrering med Xerox® Secure Print, Xerox® 
Standard Accounting, Equitrac Office®, Ysoft® 
SafeQ®, Pharos® m.m.

• •

Aktivering af adgangskontrol til at bruge eksterne 
og fjernplacerede offentlige printere

• •

Kræver internetopkobling •
Autentificering og LDAP-integrering • •

Introduktion
Server, software hos kunden Ikke-dedikeret pc med 

softwareagent
Dedikeret kundeserver med 
leveret software

Brugsmodel •  Device Packs – Beregnet 
fra 5 til over 250 maskiner, 
Xerox eller ikke-Xerox printere, 
ubegrænsede mængder, 1 
års aftale eller betaling pr. 
mobilprintopgave, ingen 
betaling for aktivering af 
mange mobilprintere

•  Job Credit Packs (1 års aftale) 

•  Betaling for aktivering af 
mobilprint på printere, ingen 
betaling for mobilprintopgave

• Ubegrænset print 
• Ubegrænset antal brugere
•  Ideel til stor brugskapacitet

1  Fungerer sammen med de fleste ikke-Xerox og Xerox® maskiner samt netværksopkoblet udstyr med Adobe® PostScript® 2, 3 eller PCL® 5, PCL 6.
2  Maskiner med Xerox Extensible Interface Platform® – se www.xerox.com/mobileprint for den opdaterede liste over kompatible modeller med 

Xerox Extensible Interface Platform®.


