Lexmark BSD XC2132 Multifunksjonsfargelaser

Dokumenthåndtering
Programvare inkludert med maskinen

AccuRead OCR
Lag søkbare eller redigerbare filer (PDF, RTF, TXT) på en Lexmark smart-MFP.

Google Drive
Den enkle måten å skrive ut delte Google-dokumenter på ved behov eller registrere
dokumenter og sende til Google Drive for lagring og samarbeid.

QR Code Generator
Generer en QR-kode og vis den på enhetens e-Task-berøringsskjermen for å gjøre det
enkelt å finne skriveren på et nettbrett eller en smarttelefon.

Scan Center
Skann et papirdokument én gang, og send den digitale bildefilen til flere mål samtidig: e-

postadresser, nettverksmapper, FTP-områder, faksmaskiner, elektroniske dokumentarkiver
eller andre sikre nettverksplasseringer, med valgfri bekreftelse på leveringen.

Tilpasning av skjerm
Tilpass Lexmark eTask-skjermen med egne bilder, som kan vises som en
lysbildefremvisning, brukes som bakgrunn eller som skjermsparer.

Snarveisenter
Opprett tilpassede snarveier for ofte brukte kopierings-, faks- og e-postoppgaver. Velg navn
og ikon, innstillinger, e-postadresse og telefonnumre.

Scan Centre Premium
Advanced imaging capabilities allow users to scan a paper document once and route the
digital image file to up to 500 saved destinations simultaneously.

Scan to Network Premium
Ta et fotografi av et utskrevet dokument, forhåndsvis hele dokumentet, fjern bildefeil, legg til
eller fjern sider, send det optimaliserte bildet til en forhåndsdefinert privat eller felles
nettverksmappe og send en melding når bildefilen er lagret.

Accessibility Solution
Brukere med funksjonshemming kan starte kopierings-, faks- e-post-, FTP- og skannejobber
direkte fra arbeidsstasjonen i stedet for å måtte bruke berøringsskjermen på Lexmark smartMFP-en.

Eco Copy
Ha kontroll på papir- og tonerutgiftene med tre miljøvennlige kopiinnstillinger:
mørkhetskontroll, automatisk tosidig utskrift og papirsparing, som kopierer flere sider på ett
ark.

Remote Copy
Skann et dokument på MFP-en som er "vert", og rut den til utskrift på en annen enhet. Du
kan for eksempel skanne på en sort/hvitt-enhet og skrive ut på en fargeenhet.

Downtime Reports
Tilgang til kritiske dokumenter døgnet rundt, selv når nettverket er nede. Dokumenter
streames til enheten gjennom hele dagen og lagres på den sikre harddisken.

Email Size Limiter
Begrens størrelse på e-postvedlegg pr. mottakeradresse, definer inntil ti mottakere og
registrer, og del store dokumenter opp i enkeltsidige vedlegg for å sørge for at sending av eposter fungerer som det skal.

Email to Self
Hindre at brukere kan sende uautorisert informasjon direkte fra Lexmark smart-MFP til andre
e-postadresser enn sin egen. Fungerer med Microsoft Active Directory.

Solution Composer
Det hele starter her. Det grunnleggende rammeverket for å lage egendefinerte løsninger og
innebygde programmer for bestemte forretningsprosesser på Lexmark smart-MFP-er.

Scan to SharePoint
Gir Microsoft SharePoint®-brukere tilgang til et imponerende utvalg verktøy for registrering,
indeksering og henting av dokumenter. Dokumenter kan sjekkes inn og ut med robust
versjonskontroll.

Showroom
Bruk vanlige bildefiler til å kjøre en tidsinnstilt lysbildefremvisning på berøringsskjermen, og
forvandle skjermen til et reklameredskap, et opplæringsverktøy eller en oppslagstavle.

Bar Code Discovery
Opprett og administrer maler for programmer som bruker strekkodelesing til indeksering og
andre funksjoner, inkludert Skann til nettverk Premium.

Google Cloud Print
Skriv ut fra Gmail og Google Drive fra smarttelefoner eller nettbrett. Dokumentene forblir på
Google Cloud til du logger på en Google-konto på Lexmark-enheten.

Accessibility Speech
Lar brukere høre meldinger om enhetens status. Brukerspesifikke meldinger kan lastes inn i
stedet for standardmeldingene, slik at hver bruker kan tilpasse sin opplevelse.

Forms and Favorites
Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer
penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

Change Language
Med programmet Change Language kan du enkelt endre språket som brukes på
kontrollpanelmenyene fra startsiden.

Eco Settings
Endre enhetsinnstillinger for å spare miljøet: Økomodus, tosidig utskrift, tid til standbymodus,
tid til strømsparingsmodus, lysstyrke for skjerm og stillemodus.

Card Copy
Registrer begge sider av ID-/kredittkort, skriv det ut på én side av et ark, og lagre det i en
nettverksmappe. En harddisk er ikke nødvendig, men vil gi ekstra lagringsplass.

Device Quotas
Gi en administrator muligheten til å konfigurere kvoter på brukernivå for utskrift, skanning,
kopiering og utgående faks på en bestemt Lexmark-enhet.

Fax Forward
Videresend innkommende fakser til delt filressurs i Windows for å reduser papiravfall og
forbedre effektiviteten til dokumentprosesser.

Customer Support
Send e-postvarsler til brukerstøtte eller tjenesteleverandører for å be om støtte. Relevant
informasjon om enheten kan inkluderes i den automatiserte e-postmeldingen.

Scan to Hard Disk
Du kan registrere dokumenter og lagre dem på skriverens sikre harddisk, slik at de kan
skrives ut ved behov. Lagre dokumenter i felles eller private mapper.

Fax over IP
Eliminer behovet for en egen analog fakslinje eller fakskort/-modem. Isteden sendes fakser
direkte til Lexmark smart-MFP via IP-nettverket.

Secure Held Print Jobs
Forhindre utilsiktet avsløring av følsom eller konfidensiell forretningsinformasjon ved at
jobbene holdes på enheten til en autorisert bruker frigir jobben for utskrift.

USB Key to Email
Send e-post eller last opp til en FTP-server direkte fra en USB-lagringsenhet.

Scan to RightFax
Skann dokumenter på en enkel måte direkte fra en Lexmark smart-MFP til en RightFaxserver, og la brukere sende og motta fakser direkte fra sine stasjonære PC-er.

Card Authentication
Beskytt enheter og dokumenter ved å kreve brukergodkjenning med ID- eller sikkerhetskort.
Disse godkjenningsmetodene er sikre og kompatible med Active Directory og andre
katalogserverplattformer.

Behandle opptil 4000 dokumenter per år, AccuRead Automate
Bruk Lexmark smart-MFP-en til å registrere, automatisk klassifisere og rute dokumenter og
samtidig trekke ut nøkkelinformasjon for navngivning og indeksering av filer.

Behandle opptil 8000 dokumenter per år
Bruk Lexmark smart-MFP-en til å registrere, automatisk klassifisere og rute dokumenter og
samtidig trekke ut nøkkelinformasjon for navngivning og indeksering av filer.

AccuRead Automate, behandle opptil 16 000 dokumenter per år
Bruk Lexmark smart-MFP-en til å registrere, automatisk klassifisere og rute dokumenter og
samtidig trekke ut nøkkelinformasjon for navngivning og indeksering av filer.

Behandle opptil 32 000 dokumenter per år med AccuRead Automate
Bruk Lexmark smart-MFP-en til å registrere, automatisk klassifisere og rute dokumenter og
samtidig trekke ut nøkkelinformasjon for navngivning og indeksering av filer.

Behandle opptil 64 000 dokumenter per år med AccuRead Automate
Bruk Lexmark smart-MFP-en til å registrere, automatisk klassifisere og rute dokumenter og
samtidig trekke ut nøkkelinformasjon for navngivning og indeksering av filer.

Address Book
Administrer data, kontakter og skannedestiansjoner som er lagret internt på enheten (hvis
programmer som støtter dette er installert) fra e-Task-berøringsskjermen eller Embedded
Web Server.

