Universal Print Driver
Mobiludskrivning

Hold dit firma igang, mens du er på farten

Den mobile arbejdsstyrke stiger, det samme gør populariteten af tablets, smartphones og bærbare pc'er og dermed
behovet for at udskrive dokumenter hvor og når, du har brug for dem. Det giver on demand-udskrivning en helt ny
betydning – forudsat at du har adgang til en kompatibel enhed. Takket være de mange mobile programmer, der er
på markedet i dag, behøver du ikke længere være "tilbage på kontoret" for at udskrive og dele dokumenter, der er
vigtige for dit firma, dine kunder eller dine samarbejdspartnere.
Mobil udskrivning eller udskrivning fra cloud’en fungerer ved, at du opretter forbindelse til en netværks-, trådløs
eller webbaseret printer via en smartphone eller tablet, så du kan fjernudskrive, uanset hvor du befinder dig i
verden og uden at være direkte sluttet til en printerenhed. Du kan arbejde, mens du er på farten.

Vigtige funktioner
l

Udskriv alle former for dokumenter, billeder eller websider direkte fra en mobil enhed

l

Effektivisér arbejdsprocesserne

l

Udskriv fra alle slags mobile enheder til alle slags printere

l

Sikkert og nemt

l

Praktisk for mobile medarbejdere

l

Fleksibilitet til at vælge, hvor og hvornår du udskriver

www.oki.dk/mobileprinting

Mobiludskrivning
OKI-produkter og mobil udskrivning
OKI-printere er kompatible med en lang række mobile
enhedsprogrammer, så du kan downloade et program efter eget
valg og udskrive til næsten alle slags enheder via et enkelt mobilt
udskrivningsprogram.

AirPrint fra Apple Inc, Google Cloud Print fra Google Inc og Cortado Workplace og ePrint fra Microtech Corp er kompatible med
OKIs sortiment af LED sort/hvid og farveprintere og MFP'ere.

AirPrint (Apple Inc.) – Kompatibel med iPhone, iPad, iPod Touch
Apple Inc har udviklet en mobil udskrivningsløsning, kaldet AirPrint, der gør udskrivning fra Apple-enheder som iPhone,
iPad eller iPod touch, nemt. Alt, hvad du skal bruge, er en kompatibel Apple iOS-enhed og en OKI-printer, der understøtter
AirPrint. Du behøver ikke at downloade software- eller printerdrivere eller konfigurere eller opsætte din iOS- eller
printerenhed. Du skal bare sørge for, at printeren er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din iOS-enhed.

OKI-produktkompatibilitet: Besøg www.oki.dk/mobileprinting

Google Cloud Print (Google Inc.) – Kompatibel med iPhone-, iPad- og Android-enheder
Google Inc har udviklet en cloud-udskrivningstjeneste, kaldet Google Cloud Print™, der giver dig mulighed for at printe på
farten fra en smartphone eller computer med Google Cloud Print-baserede apps. Alt, hvad du skal bruge, er en kompatibel
enhed og en OKI-printer, der er Google Cloud Print Ready™.

OKI-produktkompatibilitet: Besøg www.oki.dk/cloud-printing

Cortado Workplace – Kompatibel med iPhone, iPad, iPod touch, BlackBerry, Android og Symbian
Cortado er OKI-partner og veletableret i branchen som en cloud- og mobil udskrivningsløsning. Cortado Workplace er en
mobil udskrivningsapp, der giver dig mulighed for at udskrive med en tablet, smartphone, pc eller Mac. Du kan få adgang til
dine filer hvor som helst og når som helst, kopiere dem til andre enheder og arbejde og udskrive på farten.

OKI-produktkompatibilitet: Alle netværksforbundne OKI PCL- eller PS-produkter

ePrint-app (Microtech Corp) – Kompatibel med iOS- og Android-enheder
ePrint fra Microtech er en app til mobil udskrivning til dine iOS- og Android-enheder. Den giver dig mulighed for at udskrive
kort- og kalendersider, bruge billeder, der er lagret i din enheds bibliotek, udskrive de noter, du skriver i appen, og udskrive
en liste over udvalgte kontakter.

OKI-produktkompatibilitet: Alle netværksforbundne OKI PCL- eller PS-produkter

Besøg www.oki.dk/mobileprinting for at få mere at vide om mobil
udskrivning og OKIs udvalg af printere og MFP'ere
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