
Η λειτουργία Push Data Now λειτουργεί σε συνδυασμό
με τη λειτουργία Remote Services (Απομακρυσμένες
υπηρεσίες) και δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να
παρέχει στον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της
Xerox τις πιο πρόσφατες παραμέτρους συντήρησης και
απόδοσης του μηχανισμού εκτύπωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτουργία Remote services (Απομακρυσμένες
υπηρεσίες) ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στην περιοχή
σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το
πρόγραμμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών της Xerox.

Εκκίνηση του Push Data
Now
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα βήματα που απαιτούνται για την εκκίνηση του Push
Data Now εξαρτώνται από το λειτουργικό σύστημα του
περιβάλλοντος χρήστη του υπολογιστή (Windows 7 ή
Vista).

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός εκτύπωσης είναι
ενεργοποιημένος.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός εκτύπωσης δεν είναι σε
λειτουργία Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας).

Για έξοδο από τη λειτουργία Power Saver
(Εξοικονόμηση ενέργειας), επιλέξτε το πλήκτρο Power
Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας) στο περιβάλλον
χρήστη.

3. Για τα Windows 7, επιλέξτε Έναρξη  > Όλα τα
προγράμματα  > Xerox  > Push Data Now.

Γίνεται εκκίνηση της λειτουργίας Push Data Now.

4. Για τα Windows Vista, επιλέξτε Έναρξη  >
Προγράμματα  > Xerox  > Push Data Now.

Γίνεται εκκίνηση της λειτουργίας Push Data Now.

Χρήση του Push Data Now
Κατά την πρώτη εκκίνηση, εμφανίζεται το κύριο παράθυρο
διαλόγου του Push Data Now.

1. Αν δεν εκτελείται ήδη, εκκινήστε τη λειτουργία Push
Data Now.
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2. Επιλέξτε το πλήκτρο Push Data Now για μετάδοση
των δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει data
transmission succeeded (επιτυχής μετάδοση
δεδομένων). Σε περίπτωση που εμφανιστεί
οποιοδήποτε άλλο μήνυμα, μεταφέρετε αυτήν την
πληροφορία στον αντιπρόσωπο της Xerox.

Επίλυση προβλημάτων
Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με τα πιθανά προβλήματα
του Push Data Now και των προτεινόμενων λύσεών τους.

Δεν βρέθηκε διακομιστής μεσολάβησης HTTP
Αιτία:  Η κατάσταση του διακομιστή μεσολάβησης HTTP
αναφέρθηκε ως Δεν βρέθηκε όταν χάθηκε η σύνδεση με
το διακομιστή εκτύπωσης.

Αποκατάσταση:  Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής
εκτύπωσης δεν έχει απενεργοποιηθεί ή/και δεν βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής. Αν το σφάλμα παραμένει,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής
υποστήριξης της Xerox για βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για οποιοδήποτε άλλο σφάλμα ή πρόβλημα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης
της Xerox για βοήθεια.
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