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Volg de onderstaande algemene stappen om FreeFlow Print Manager 7.0 te installeren. 

Print Manager 7.0 installeren 
1. Controleer of eventuele eerdere versies van FreeFlow Print Manager zijn verwijderd 

van het werkstation waarop FreeFlow Print Manager wordt geïnstalleerd. Voer de 
volgende stappen uit om met het verwijderingsproces te beginnen: 

• Klik op Start > Programma's > Xerox Applications > FreeFlow Print Manager Tool 
Suite <versie> > FreeFlow Print Manager Tool Suite verwijderen. 

OPMERKING: Print Manager versie 7.0 en later moet van het systeem worden verwijderd met 
gebruik van de functie Software in het Configuratiescherm van Windows. 

2. Plaats de installatie-cd in het cd-station van het werkstation. Voer de volgende 
stappen uit om het installatieprogramma te starten: 

• Als het installatieprogramma niet automatisch start, dubbelklikt u op Setup.exe om 
het installatieproces te starten. Volg de instructies op het scherm om het product te 
installeren. 

OPMERKING: Tijdens de installatie wordt soms gevraagd de cd van het besturingssysteem te 
plaatsen of de locatie van de map i386 op te geven, zodat enkele aanvullende componenten 
kunnen worden geïnstalleerd die nodig zijn voor de software. 

3. Na een succesvolle installatie voert u de volgende taken uit: 

a. Selecteer of er een lokale of externe printerlijst zal worden gebruikt. Klik op 
Start > Programma's > Xerox FreeFlow applications > Printerbeheer > 
FreeFlow Printer Registration List Locator. Gebruik de online help van de 
applicatie voor informatie over het gebruik van de Printer List Locator. 

b. Als u een lokale printerlijst gebruikt, stelt u de printerlijst via het 
hulpprogramma Printerregistratie in. Klik op Start > Programma's > Xerox 
FreeFlow applications > Printerbeheer > FreeFlow Printer Registration Tool. 
Zorg ervoor dat het selectievakje Print Manager is geselecteerd wanneer het 
programma wordt gestart. Gebruik de online help van de applicatie voor 
informatie over het gebruik van de Printer List Locator. 

4. Maak een afdruk van een document om de installatie te testen. Gebruik de online 
help van de applicatie voor informatie over het gebruik van Print Manager.  

De onderstaande documentatie is beschikbaar voor instructies en voor het gebruik van 
aanvullende FreeFlow-applicaties: 

• Xerox FreeFlow Print Manager Opdrachtkaartconverter- Installatie- en 
gebruikershandleiding 

• Xerox FreeFlow JMF Service - Handleiding voor de gebruiker - Onderdeelnummer 
708P89178 

• Xerox FreeFlow Hot Folder-applicatie: beschikbaar als onderdeel van het online 
helpsysteem van FreeFlow Print Manager. 

708P89184 


