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Xerox Workplace -mobiilisovellustiedot

Tulosta, kopioi ja skannaa liikkeellä ollessasi
Xerox Workplace -mobiilisovelluksella
®

Yksinkertainen ja kätevä sovellus tarjoaa enemmän vapautta ja vähemmän rajoja.
Haluatko enemmän irti tulostimestasi?
Kaikki hoituu pelkällä napautuksella.
Nykyään töissä ollaan liikkeellä ja työpaikkaan
sopeudutaan sijainnista riippumatta. Workplacemobiilisovelluksen avulla on helppo pysyä vauhdissa
ja pitää monitoimitulostimen teho mukana. Skannaa,
kopioi tai tulosta älypuhelimestasi kätevästi, jolloin saat
henkilökohtaisen kaukosäätimen monitoimilaitteeseesi
eikä sinun tarvitse koskettaa käyttöliittymää.
Intuitiivisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän
ansiosta Workplace-mobiilisovellus tuo aikaa säästävän
helppokäyttöisyyden ulottuvillesi.
• Tulosta asiakirjoja suoraan mobiililaitteestasi.
• Hyödynnä osoitekirjaasi, jos haluat ohjata
skannauksia kollegoille tai suoraan pilvivarastoihisi.
• Aloita kopiot kosketusvapailla MFP-työnkuluillamme,
jotta joustavuus siirtyy seuraavalle tasolle.
Workplace-mobiilisovelluksella on yksinkertainen
valikoima yhdistämisvaihtoehtoja, joiden avulla
iOS- tai Android-laite on helppo yhdistää Xerox ® monitoimitulostimeen*.

Workplace-mobiilisovellus yhdellä silmäyksellä
Y H D I S TÄ

Etsi tulostimesi automaattisesti verkosta, napauta muodostaaksesi yhteyden
lähikenttäviestinnän (NFC) avulla tai muodosta yhteys muutamassa sekunnissa
pelkällä QR-koodilla**. Tallenna tulostin suosikiksi säästääksesi tulevien
tulostustöihin kuluvaa aikaa - etsintä ei ole tarpeen.
T U L O S TA

Jaa suoraan käyttämästäsi sovelluksesta tai avaa asiakirjoja sovelluksesta, jotta
voit esikatsella ja tulostaa helposti. Käytä kameratoimintoa kuvien ottamiseen
ja tulostamiseen. Laaja valikoima tulostusasetuksia, kuten kopioiden lukumäärä,
tulostusmateriaalikoko, yksipuolinen, kaksipuolinen, väri, mustavalko ja muut,
vastaavat kaikkiin tarpeisiin.
SKANNAA

Tee kontaktiton monitoimitulostinskannaus kaukosäätimellä mobiililaitteestasi.
Pudota sivu syöttölaitteeseen ja skannaa, digitoi ja reititä asiakirjat niiden
lopulliseen määränpäähän nopeasti mobiililaitteesi yhteystietojen ja tallennettujen
pilvitilien avulla.
KOPIOI

Aloita kopiot suoraan mobiililaitteesta käyttöpaneelin sijaan, jotta saat täysin
kosketusvapaan työnkulun.
*Vain tuetut-laitteet. Käy osoitteessa www.office.xerox.com/fi-fi/software-solutions/xerox-workplace-mobile-app.
** Skannaa QR-koodi Xerox® Quick Link -sovelluksella, monitoimitulostinsovelluksella, joka on saatavilla Xeroxsovellusten galleriassa. Käy osoitteessa http://www.office.xerox.com/latest/SO1FS-37U.PDF.

Tee vieläkin
enemmän
Xerox
Workplace
Solutionsilla
®

Xerox ® Workplace Solutions
on täydellinen ohjelmistojen
tulostuksenhallinta-alusta modernille,
liikkuvalle työvoimalle. Ja nyt se mahtuu
kämmenelle. Päivitä Xerox ® Workplace mobiilisovelluksen suorituskyky
entistä paremmilla ominaisuuksilla,
turvallisuudella ja mukavuudella.
Xerox® Workplace Solutionsin
palkinnot ja tunnustukset

Vuoden 2020 paras
asiakirjankuvannusohjelmisto
(Document Imaging Software
Line of the Year 2020)
Erinomainen työnhallinnan
ja tulostuksen mobiiliratkaisu
2019 (Outstanding Job
Management & Print Mobile
Solution 2019)

®

" Xerox Workplace Solutions tekee
tulostamisesta helpompaa, tulostatpa
sitten mobiililaitteilta, hallitset
tulostuskustannuksia tai suojaat
tulostusvirran kautta lähetettyjen
asiakirjojen sisältöä.
- Andrew Unsworth, Software Evaluation,
Keypoint Intelligencen toimittaja

Lataa Xerox ® Workplace mobiilisovellus nyt App
Storesta tai Google Playsta.

XE ROX® WO RKPL ACE MOBIILISOVELLUKSEN
VA K IO - O MI N A I S U U D E T

X E ROX® WO RKPL ACE
SOLUTIONSIN
PÄ I V I T YS O MIN A ISU U D E T

Anna mobiilikäyttäjille mahdollisuus
tehdä enemmän töitä liikkeellä ollessa
yksinkertaisuudella, joka virtaviivaistaa
modernia työnkulkua. Saat saman
saumattoman, vaivattoman kokemuksen
niin iOS:llä kuin Androidillakin.

Vie Xerox ® Workplace -mobiilisovelluksen
edut seuraavalle tasolle käyttämällä sitä
yhdessä Xerox ® Workplace Solutionsin
kanssa. Pysy yhteydessä mihin tahansa
laitteeseen ja mihin tahansa verkkoon
pilviliitännän avulla. Ja tee se
turvallisesti mistä tahansa, seuraavilla
toiminnoilla:

• Tulostimen lisääminen tai siihen
yhdistäminen on yhtä helppoa
kuin tulostuskohtaisen QR-koodin
skannaaminen, IP-osoitteen
kirjoittaminen tai NFC:n napauttaminen
• Tulosta suoraan muista sovelluksista,
kuten Dropbox, Google Drive jne
• Valitse tulostusasetukset, kuten
1- / 2-puolinen, väri- / mustavalkoinen,
nidottu, paperikoko ja sivualue
• Tallenna ensisijaiset sähköpostin
vastaanottajat välttääksesi ylimääräisiä
vaiheita skannauksen aikana
• Turvallinen yhteys tarjoaa suojan
ja mielenrauhan

• Hallitse käyttäjien oikeuksia
käyttäjätietokannalla tai yrityksen
LDAP:llä, Azure AD:llä tai Oktalla
• Tulosta Xerox®-tulostimiin ja muihin
kuin Xerox-tulostimiin, mukaan lukien
HP, Ricoh, Epson, Canon jne
• Lataa asiakirjat turvallisesti
myöhempää julkaisua varten millä
tahansa lisensoidulla tulostimella
• Vapauta IT-resursseja yksinkertaisella
tavalla, jonka avulla käyttäjät voivat
aloittaa työnsä hetkessä
• Tulosta mistä tahansa muusta
paikallisesta tai Internetiin liitetystä
laitteesta (PC, Mac, Chromebook sekä
iOS ja Android)
• Avaa tulostimen käyttöpaneeli
napauttamalla mm. matkapuhelinta
tai henkilötunnuksella
• Määritä käyttäjien tulostussäännöt
ja -käytännöt ja seuraa kattavalla
raportoinnilla ja kirjanpidolla

