Universeel printerstuurprogramma
Universal Print Driver

Beheer meerdere printerapparaten via één
stuurprogramma
OKI’s universele printerstuurprogramma is ontwikkeld om meerdere printers via één stuurprogramma eenvoudiger
te beheren. Met OKI’s universele printerstuurprogramma hebben gebruikers sneller en eenvoudiger toegang tot elke
OKI-printer met PCL 5-ondersteuning of MFP in het netwerk. Als een printer buiten gebruik is, kunnen gebruikers
dus gewoon doorgaan met afdrukken via een ander apparaat zonder een nieuw printerstuurprogramma te hoeven
installeren.
Dit resulteert in minder telefoontjes naar de helpdesk en minder druk op uw IT-afdeling. Nieuwe stuurprogramma’s
installeren of verwijderen is immers niet meer nodig.

Belangrijkste kenmerken
l

Tonerbesparing

l

Automatische ladewissel

l

2-Up tot 16-Up

l

Beveiligd afdrukken met PIN-toegang*

l

Opdracht opslaan naar printer*

l

Watermerken

l

Opslaan van stuurprogramma-instellingen

l

Afwerking met nieten en perforeren (indien finisher geïnstalleerd)

* Harde schijf of SD-kaart vereist voor sommige modellen

www.oki.nl/smartsolutions

Universal Print Driver
Een breed scala aan functies en opties
zoals beveiligd afdrukken, meerdere
afdrukresoluties, dubbelzijdig
afdrukken en verschillende
afwerkmodi zijn beschikbaar voor
meer flexibiliteit voor de gebruiker.

Stuurprogramma-interface

Tijd- en kostenbesparend
l

Eén gemeenschappelijke gebruikersinterface voor alle ondersteunde printers

l

Eenvoudig te gebruiken grafische interface

l

Het beheren van stuurprogramma’s is eenvoudiger voor IT-managers, geen training vereist

l

Geen verwijdering/installatie vereist bij wisselen van printers

l

Goede oplossing voor MPS-bedrijven

l

Eén stuurprogramma voor kleuren- en zwart-witapparaten

Het universele printerstuurprogramma van OKI werkt met een breed scala aan OKI-printers en MFP’s,
zie onderstaande tabel.
Specificaties

Ondersteunde printer- en MFP-modellen en -series**

Compatibiliteit

Kleur

Zwart-wit

Printertaal: PCL5e (zwart-wit) en PCL5c
(kleur)

Printers:

B400, B700, B840, ES4131, ES7131,
ES8140

Compatibele besturingssystemen: Microsoft
Windows 7, Vista (32-bits en 64-bits), XP
(32-bits) SP3>, Server 2008 (32-bits en
64-bits).

C321, C800, C931, C610, C711, C910,
C9655, ES5431, ES6410, ES7411,
ES8431, ES9431, ES9541

MFP’s:

MC300, MC562, MC700, MC800,
ES9400, ES5462, ES7400, ES8400

MB400, MB562, MB700, ES4191,
ES7170

	Ga voor meer informatie over het universele stuurprogramma
naar www.oki.nl/smartsolutions
** Modelnummers eindigend op 00 verwijzen naar een serie. Bezoek voor een volledige lijst met
ondersteunde modellen www.oki.nl/smartsolutions
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