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Productiviteit overal waar u zaken doet.
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Workflow Solutions Brochure



Het is geen geheim dat mobiele technologie verandering heeft gebracht 
in hoe en waar zaken worden gedaan. Mensen kunnen vrijwel overal 
werken en hoe mobiele werknemers ook zijn geworden, mensen moeten nog 
steeds op een handige manier kunnen printen, waar en wanneer dat nodig is. 
Daarom kan Xerox helpen met krachtige en flexibele mogelijkheden.

Echte vrijheid om eenvoudig, 
gemakkelijk en veilig te printen.

Gemakkelijk mobiel printen
Xerox® Mobile Print verhoogt uw productiviteit 
overal waar uw zaken u naartoe brengen, want 
nu kunt u vanaf de meeste mobiele apparaten 
naar vrijwel elke printer in uw netwerk printen, 
of u nu onderweg of alleen maar in een ander 
deel van uw kantoorpand bent. 

Wij maken het printen vanaf mobiele 
apparaten minder mysterieus en eng met 
echt flexibele oplossingen die eenvoudig, 
gemakkelijk en veilig zijn. 

Flexibele printworkflows
Met Xerox® Mobile Print kunt u eenvoudig 
printen vanaf uw smartphone of tablet, maar 
ook vanaf een laptop of desktop. U kunt:

•  uw office documenten, foto’s, PDF’s, 
etc., selecteren.

•  de dichtstbijzijnde printer vinden en uw 
printinstellingen beheren.

•  uw document selecteren en vooraf bekijken.

•  uw document veilig vrijgeven om te 
worden geprint.

Zoek verbinding met uw office-
applicaties en print met een 
gerust hart!
True native Microsoft® Office conversie 
zorgt ervoor dat u de meest gangbare 
bedrijfsdocumenten gemaakt in bijv. Microsoft 
Word®, Excel® of PowerPoint®, PDF-bestanden 
en de meest gebruikte beeldformaten direct 
kunt afdrukken zonder bang te hoeven zijn 
voor opmaak-, data- of kwaliteitsverlies. 

Uw mobiele 
werknemers

...moeten onderweg 
kunnen printen vanaf 
hun mobiele apparaat

Met Xerox® Mobile Print kunt u vanaf 
vrijwel elk mobiel apparaat printen, zoals:

• Mobiele smartphones

• Tablets

• PC’s en laptops

…voor veilig printen 
en vrijgeven op de 
meeste netwerkprinters 
of multifunctionele 
printers

...met de 
implementatie 
van uw keuze

Met opdrachtverzendmethoden 
via app en e-mail kiest u zelf 
waar en wanneer u wilt printen

Gehost in 
de cloud

Gehost 
op My 
Server



Awards

Xerox® Mobile Print Solution  
BLI Pick of the Year Award in 2014 en 2015
Uitstekende oplossing voor Enterprises 
voor mobiel printen
Buyers Laboratory LLC
winter 2014 en 2015

artikel 2015

certificaat voor 2015

Xerox® Mobile Print Cloud  
BLI Pick of the Year Award in 2013 en 2015
Uitstekende oplossing voor MKB 
voor mobiel printen Buyers Laboratory LLC
zomer 2013 en winter 2015

artikel 2015

certificaat voor 2015

BLI Document Imaging Software Line of 
the Year Award voor 2014, 2015 en 2016
Buyers Laboratory LLC
Winter 2014, 2015 en 2016

Artikel over 2016

Certificaat voor 2016

Verhoog uw productiviteit. Vereenvoudig uw werkleven. Xerox® Mobile 
Print is een kant-en-klare oplossing die eenvoudig, gemakkelijk en veilig is.

Eenvoudig 
Verstuur documenten via e-mail of met 
behulp van onze toepassingen. Dankzij de 
probleemloze printworkflows kunt u altijd en 
overal printen.

•  Er hoeft geen client-software of 
printer-driver te worden gedownload om te 
kunnen printen.

•  Biedt afdrukondersteuning voor ‘Bring Your 
Own Device’ initiatieven.

Gemakkelijk 
•  Xerox® Mobile Print tilt printen naar een 

hoger niveau en geeft u op het juiste 
moment precies wat u nodig hebt.

•  Bekijk een voorbeeld voordat u een 
document print en stel printopties 
zoals dubbelzijdig in vanaf uw tablet of 
smartphone of het bedieningspaneel van 
de printer.

•  Centrale portal voor account- en 
machinebeheer maakt administratie heel 
eenvoudig. Ongeacht of u nu kiest voor 
beheer via de cloud of on-site, lokaal.

Veilig 
Xerox® Mobile Print biedt robuuste 
bescherming op elk niveau en de beveiliging 
en controle die u nodig hebt:

•  Verbeterde integratie van accounting 
voor gebruiksregistratie.

•  Stel toegangscontrole in om mobiel printen 
toe te staan of te blokkeren.

•  Houd documenten veilig vast totdat u inlogt 
en deze wilt vrijgeven om te worden geprint.



Ga na wat in uw geval de beste oplossing 
is en bekijk een videodemonstratie op 
www.xerox.com/mobile.

Uw keus. Uw manier.

•  Kies Xerox® Mobile Print Cloud 
vanwege de snelle en gemakkelijke 
installatie, om lokale printers en 
printers op afstand eenvoudig te 
beheren en om bezoekers toegang 
tot printfaciliteiten te geven.

•  Kies Xerox® Mobile Print Solution 
met een on-site server voor uw 
interne netwerk of achter de 
firewall van uw netwerk, voor extra 
controle en grotere printvolumes.

U houdt zelf de volledige controle, 
of u het beheer nu zelf ter hand 
neemt of door ons laat verzorgen. 
In beide gevallen houden u en uw 
medewerkers meer tijd over om 
zich te focussen op complexere 
kwesties die belangrijk zijn voor 
uw kernactiviteiten.

Integreer Xerox® Mobile Print 
in uw beveiligingsoplossing, 
zoals met Xerox® Secure Print, 
Xerox® Standard Accounting, 
Equitrac Office®, Ysoft® 
SafeQ®, Pharos® en meer.

Uw keus. Uw manier. Of u het beheer nu zelf ter hand neemt of door ons laat 
verzorgen, Xerox® Mobile Print biedt flexibele opties waarmee u eenvoudig 
innovatie toevoegt aan uw organisatie. Print van waar u maar wilt, op vrijwel 
elke printer of multifunctional.

Ondersteun de behoeften van uw bedrijf. 

©2016 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design® en Beeldmerk® zijn handelsmerken van Xerox Corporation 
in de Verenigde Staten en/of andere landen. Update: maart 2016 BR9239 SO1BR-11DH

Xerox® Mobile Print Cloud 
(gehost in openbare cloud) 

Xerox® Mobile Print Solution 
(servergebaseerd, on-site)

Mobiele ondersteuning en uitvoering

Xerox® Print Portal App Support iOS®, Android™, Windows 8 Tablets/Laptops

Printers van andere merken1 • •

Xerox® printers1 • •

E-mail vanaf elk apparaat met e-mailfunctionaliteit

Naar één adres voor alle printers – Later vrijgeven 
via interface van multifunctional met behulp van 
code (pincode)2

•2  (machines met Xerox Extensible 
Interface Platform®)

•2  (machines met Xerox Extensible 
Interface Platform®)

Naar één adres voor alle printers – Later vrijgeven via 
Print Portal App

• •

Rechtstreeks naar het unieke e-mailadres van 
een printer

•

AirPrint-ondersteuning voor oude en nieuwe 
printers en voor Xerox printers en printers van 
andere fabrikanten

• •

Printen en gemak

Direct/native Microsoft® Office, webpagina’s, Adobe® 
PDF en foto’s (PowerPoint, Word, Excel, PDF, Images, 
JPG, HTML)

• •

Apache OpenOffice™ documenten • •

Flexibele printworkflows maken populaire ‘push’-, 
‘e-mail’-, ‘pull’- of ‘follow’-workflow mogelijk

• •

Kopieën, dubbelzijdig, nieten, voorbeeld en nog 
veel meer

• •

GPS-positiebepaler, printerlocaties zoeken • •

Kaartloze verificatie (cloud verifieert gebruikers van 
multifunctional/kopieermachine)

•

Beheer

Direct printen vanuit opslagplaatsen in de cloud, zoals 
DropBox, Google Drive, Microsoft SkyDrive, enzovoort 
(via mobile app).

• •

Ondersteuning voor mobiele en draadloze Wi-Fi-
clients (via mobile app)

• •

Gebruikers, groepen, etc., toelaten en/of blokkeren, 
gecentraliseerd oplossings- en toegangsbeheer

• •

Verbeterde integratie van accounting voor 
gebruiksregistratie en doorbelasting per gebruiker

• •

Gecontroleerde toegang tot printen via printerlocaties 
binnen het bedrijfsnetwerk

• •

Integratie in combinatie met Xerox® Secure Print, 
Xerox® Standard Accounting, Equitrac Office®, Ysoft® 
SafeQ®, Pharos® en meer

• •

Gecontroleerde toegang tot printen via externe 
openbare printerlocaties op afstand

• •

Internettoegang vereist •

Authenticatie en LDAP-integratie • •

Aan de slag

On-site server, software Niet speciaal toegewezen PC met 
software agent

Speciaal toegewezen klantenserver 
voorzien van software

Gebruiksvorm •  Device Packs – Activeer printers 
vanaf 5 tot 250+ apparaten 
– Xerox of niet-Xerox printers, 
ongelimiteerde volumes, één jaar 
geldig of Pay for mobile print jobs, 
geen toeslag voor het activeren 
van extra printers voor mobiele 
apparatuur

•  Opdrachtenbundels (één jaar 
geldig) 

•  Betalen voor activering van mobiel 
printen op machines, geen kosten 
voor printopdrachten via mobiel 
apparaat

• Onbeperkt aantal opdrachten 
• Onbeperkt aantal gebruikers
•  Ideaal voor grotere printvolumes

1  Compatibel met de meeste niet-Xerox en Xerox® machines – machines in het netwerk met Adobe® PostScript® 2, 3 of PCL® 5, PCL 6.
2  Machines met Xerox Extensible Interface Platform® – Ga naar www.xerox.com/mobileprint voor de meest recente lijst met 

compatibele modellen, die uitgerust zijn met Xerox Extensible Interface Platform®.


