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Xerox Mobile Express Driver
Snel en eenvoudig printen 
waar u ook bent
Met deze baanbrekende printoplossing kunt 
u eenvoudig de juiste printer of het juiste 
multifunctionele systeem voor uw opdracht 
vinden, of u nu op kantoor bent of onderweg. 
Print naar elke machine op elke locatie zonder 
drivers te hoeven downloaden, installaties te 
hoeven uitvoeren of de IT-afdeling om hulp te 
vragen. En het beste van alles is dat het gratis 
van Xerox is.

Thuis, onderweg of op kantoor:
De juiste machine op het juiste moment
•   Detecteert automatisch uw locatie en werkt uw huidige printerlijst 

bij met de voorkeursprinters en multifunctionele systemen voor 
die locatie.

•   Vertelt u ook onmiddellijk welke machines online en beschikbaar 
zijn om te printen.

•   Sorteert machines in uw printerlijst op basis van status, locatie, 
naam, enzovoort.

•   Geeft gedetailleerde functieopties weer om u te helpen kiezen 
welke machine het meest geschikt is voor uw opdracht.*

•   Werkt met Xerox en niet-Xerox PostScript® printers en 
multifunctionele systemen.

Eén eenvoudige interface voor alle printers
•   Confi gureert zichzelf automatisch om gebruikers 100% van de 

beschikbare functies te bieden van de meeste Xerox printers 
en multifunctionele systemen als deze op de machine zijn 
geïnstalleerd.

•   Biedt een consistente, eenvoudige interface voor alle machines, 
zodat u snel de functies kunt vinden en kiezen die u nodig hebt.

•   Plaatst de meest recent gebruikte machine (op die locatie) boven 
aan uw huidige printerlijst.

•   Slaat favoriete printerinstellingen op voor elke toepassing. Dankzij 
Application Defaults kunt u verschillende standaardinstellingen 
per toepassing instellen. MS Outlook kan bijvoorbeeld standaard 
worden ingesteld om enkelzijdig te printen in zwart-wit en Adobe 
Acrobat voor dubbelzijdig printen in kleur.

Niet nodig om IT om hulp te vragen
•   U kunt de Xerox Mobile Express Driver helemaal zelf installeren, 

met een paar muisklikken.**

•   Het is niet nodig om een IT specialist in te schakelen om u te 
helpen om de juiste machine of de juiste driver te vinden, 
IP-adressen op te zoeken of drivers op een nieuwe locatie 
te installeren.

•   Dankzij dynamische printerdetectie wordt uw printerlijst 
automatisch bijgewerkt met nieuwe functies en de status.*

* Alleen voor ondersteunde Xerox systemen

** Mogelijk hebt u hiervoor beheerdersrechten nodig



X_17339_SFTBR-14DB       LANGUAGE: DUTCH      FREEDMAN INT. NO: 17339     PROOF NO: FINAL      PLATES: CMYK + PANTONE 326     DATE: 23-11-2010   PAGE  2

1
Weet waar u bent
Detecteert automatisch 
uw nieuwe of opgeslagen 
locaties.

4
Zoeken naar een printer
Handmatige detectie op 
IP-adres of DNS-naam.

7
Details opvragen
Verplaats uw muis 
over de pictogrammen 
om gedetailleerde 
statusweergaven te 
bekijken.*

2
Mijn printers
Slaat uw voorkeursprinters 
op.

5
Machines zoeken en 
sorteren
Zoek snel de machine die 
u nodig hebt in de lijst met 
gedetecteerde printers.

8
Breid uw zoekopdracht uit
Met behulp van een 
geavanceerde zoektool 
kunt u zoeken naar 
machines die zich buiten 
het lokale subnet bevinden.

3
Gedetecteerde printers
Toont alle beschikbare 
gedetecteerde machines 
met de status* van elk op 
uw huidige locatie.

6
Status en opties
De volledige 
machinestatus en 
beschikbare opties worden 
weergegeven.*

9
Confi gureert zichzelf
Kies een machine en 
X-MED confi gureert 
zichzelf automatisch om 
alle beschikbare functies 
die op die machine zijn 
geïnstalleerd te kunnen 
gebruiken.*

10
Aangepaste instellingen
Detecteert automatisch 
uw huidige toepassing 
en laadt uw favoriete 
printinstellingen voor elke 
machine die u gebruikt.**

Xerox Mobile Express Driver

Voor meer informatie en voor het downloaden van uw exemplaar van Xerox Mobile Express Driver 
gaat u naar www.xerox.com/mobileexpress 
Opmerking: Xerox Mobile Express Driver ondersteunt alleen machines met PostScript. De X-MED kan niet printen naar machines met alleen PCL.
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IT-managers:
Help uw gebruikers om zichzelf 
te helpen
Dankzij de Xerox Mobile Express Driver 
(X-MED) hoeft IT mobiele gebruikers niet 
meer bij te staan. Mobiele gebruikers kunnen 
printers of multifunctionele systemen 
automatisch gebruiken, zonder nieuwe drivers 
te hoeven installeren of kennis te hebben 
van IP-adressen. X-MED scant automatisch 
het lokale netwerk en laat alle beschikbare 
machines zien. Gebruikers hoeven zo alleen 
maar de machine te kiezen die ze nodig 
hebben.

De X-MED kan nieuwe netwerkverbindingen 
identifi ceren en de beschikbare machines 
om te printen dynamisch updaten. Ook 
confi gureert de X-MED zichzelf met alle 
beschikbare opties, zoals extra laden en/of 
afwerkingsmogelijkheden*. Het is daarom niet 
nodig om verschillende drivers te installeren en 
beschikbare functies handmatig in te stellen.

*  Alleen voor ondersteunde Xerox systemen
**  Bij niet-ondersteunde systemen kunnen functies verloren gaan

Mobiele gebruikers:
Verbeter uw mobiele 
productiviteit
Met X-MED hoeft u nooit iemand te smeken 
om uw documenten opnieuw te printen. 
Mobile Express Driver maakt automatisch de 
juiste machines beschikbaar op elke locatie 
die u bezoekt en verstrekt onmiddellijk een 
overzicht van realtime informatie* van alle 
machines die beschikbaar voor u zijn. U 
bespaart tijd en profi teert van verbeterde 
productiviteit omdat u precies weet welke 
machines beschikbaar zijn. Met behulp van 
dezelfde, gebruiksvriendelijke interface kunt 
u functieopties kiezen en uw gebruikelijke 
toepassingsinstellingen gebruiken zonder de 
IT om hulp te hoeven vragen.

Kantoorgebruikers: 
Kantoorgebruikers kunnen ook 
profi teren!
Voor kantoorgebruikers die ook thuis kunnen 
werken met dezelfde pc/laptop kan de X-MED 
ook de machine thuis detecteren zonder een 
andere driver te hoeven installeren**. Of de 
machine nu een draadloze, netwerkkabel- 
of USB-verbinding heeft, de X-MED kan de 
machine detecteren en ernaar printen. Zelfs 
VPN-verbindingen worden ondersteund, zodat 
u vanuit uw woning kunt printen naar de 
machine op kantoor, waar het document de 
volgende dag voor u klaar ligt.
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