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Xerox Audio Documents brugervejledning i 

Forord 

Denne vejledning henvender sig til brugere af Xerox® Audio Documents App, mobil eller portal. 

Xerox Audio Documents appen er tilgængelig i Xerox App Gallery. Appen giver en kunde mulighed 

for at scanne i en række dokumentstile og få dem oversat til engelsk, fransk, spansk, portugisisk, 

tysk og italiensk. MP3-lydfilen e-mailes derefter til kunden. Xerox Audio Documents App er 

tilgængelig for kunder, der køber appen og overfører den ved hjælp af en Xerox App Gallery-konto. 

Du kan også prøve appen i en fastsat prøveperiode. 

 

Xerox Audio Documents Mobile App er tilgængelig fra Google® Play eller Apple® iTunes. Appen 

tillader en kunde at sende et dokument fra deres mobile enhed og få det oversat og returnerer en 

mp3 lydfil. Appen er tilgængelig for kunden gratis, men kunden skal have en konto med appen fra 

Xerox App Gallery. 

Xerox Audio Documents-portalen giver kundeadministratoren mulighed for at vedligeholde brugere. 
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1. Xerox Audio Documents App 

Enhedskrav 

Xerox Audio Documents App for MFD 

I hele denne vejledning bruges ordet "enhed" synonymt og udskifteligt med MFP'er, AltaLink®- og 

VersaLink®-enheder. 

Alle enheder kræver følgende: 

 Xerox Extensible Interface Platform (EIP) skal være aktiveret, for at appen kan installeres. 

 Enheder skal understøtte EIP 3.5 eller nyere.  

 Sikkerhedsinstallationspolitik (Weblet Management) skal være aktiveret for at tillade 

installation af appen. 

Sørg for, at enheden er i stand til at kommunikere med internettet. 

Bemærk: Nogle netværk kræver en proxy for at kommunikere med internettet. 

 Enheden skal have en scanner. 

 Hvis verifikation af SSL er aktiveret på enheden, skal du kontrollere, at 

sikkerhedscertifikaterne er indlæst på enheden.  

Bemærk: Som standard er Xerox Solutions-certifikaterne forudindlæst på alle 2016 AltaLink-, 

VersaLink- og WorkCentre® i-serie-enheder med Xerox ConnectKey-teknologi aktiveret. 

For yderligere oplysninger om indstillingerne ovenfor henvises til Xerox App Gallery Online 

Support. 

Installation af Audio Documents-appen 

For at kunne installere Audio Documents App skal du have en Xerox App Gallery-konto. Hvis du 

ikke har adgang til en Xerox App Gallery-konto, kan du finde instruktioner om, hvordan du opretter 

en konto, i Startvejledning til Xerox App Gallery. 

Bemærk: Se de links til dokumentation, der findes i afsnittet Support i denne vejledning, for at få 

flere oplysninger om at tilføje en enhed og om at tilføje eller installere apps på din Xerox App 

Gallery-konto. 

Installer Gallery App fra Xerox App Gallery-webportalen (kræver betaling) 

 

Bemærk: Denne app kræver betaling. 

1. Gå til Xerox App Gallery. 

2. Vælg Login. 

3. Indtast en gyldig e-mail og adgangskode. Klik på Login. 

4. På fanen Enheder skal du tilføje en enhed, hvis det er nødvendigt. 

5. Vælg den ønskede app på fanen Alle apps. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
https://appgallery.services.xerox.com/
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6. Vælg Køb. 

7. Accepter appens Slutbrugerlicensaftale (EULA). 

8. Vælg de enheder, som du gerne vil købe appen til, og vælg derefter Gå til kassen. 

9. Udfyld faktureringsoplysningerne, og vælg Afgiv bestilling. Vælg Udført. 

Installation af apps fra Xerox App Gallery-webportalen (prøveversion) 

 

Bemærk:  Dette er en prøveapp. 

1. Gå til Xerox App Gallery. 

2. Vælg Login. 

3. Indtast en gyldig e-mail og adgangskode. Klik på Login. 

4. På fanen Enheder skal du tilføje en enhed, hvis det er nødvendigt. 

5. Vælg den ønskede app på fanen Alle apps. 

6. Vælg Prøv det. 

7. Vælg de enheder, som du gerne vil købe appen til, og vælg derefter Installer. 

Brug af Audio Documents-appen 

1. Vælg Audio Documents-appen, som findes på din enhed 

2. Hvis det er første gang, programmet åbnes, bliver du bedt om at oprette en 

administratorkonto, der vil knytte e-mailen til det købte bundt. 

3. Når din konto er oprettet, skal du logge ind på appen. 

4. Hvis e-mailen, der indsættes, ikke er den, du ønsker at sende til, skal du indtaste en gyldig 

e-mailadresse 

5. Vælg det sprog, som originalen er på. 

6. Vælg de relevante scanningsindstillinger 

7. Sæt dine dokumenter i fremføreren, eller placer dem et ad gangen på pladen. 

8. Vælg Scanning. 

9. Du modtager en e-mail, når filen er konverteret. 

https://appgallery.services.xerox.com/
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2. Xerox Audio Documents App med enkeltlogon 

Enhedskrav 

Xerox Audio Documents App for MFD 

I hele denne vejledning bruges ordet "enhed" synonymt og udskifteligt med MFP'er, AltaLink®- og 

VersaLink®-enheder. 

Alle enheder kræver følgende: 

 Xerox Extensible Interface Platform (EIP) skal være aktiveret, for at appen kan installeres. 

 Enheder skal understøtte EIP 3.5 eller nyere.  

 Sikkerhedsinstallationspolitik (Weblet Management) skal være aktiveret for at tillade 

installation af appen. 

Sørg for, at enheden er i stand til at kommunikere med internettet. 

Bemærk: Nogle netværk kræver en proxy for at kommunikere med internettet. 

 Enheden skal have en scanner. 

 Hvis verifikation af SSL er aktiveret på enheden, skal du kontrollere, at 

sikkerhedscertifikaterne er indlæst på enheden.  

Bemærk: Som standard er Xerox Solutions-certifikaterne forudindlæst på alle 2016 AltaLink-, 

VersaLink- og WorkCentre® i-serie-enheder med Xerox ConnectKey-teknologi aktiveret. 

For yderligere oplysninger om indstillingerne ovenfor henvises til Xerox App Gallery Online 

Support. 

Installation af Audio Documents-appen 

For at kunne installere Audio Documents App skal du have en Xerox App Gallery-konto. Hvis du 

ikke har adgang til en Xerox App Gallery-konto, kan du finde instruktioner om, hvordan du opretter 

en konto, i Startvejledning til Xerox App Gallery. 

Bemærk: Se de links til dokumentation, der findes i afsnittet Support i denne vejledning, for at få 

flere oplysninger om at tilføje en enhed og om at tilføje eller installere apps på din Xerox App 

Gallery-konto. 

Installer Gallery App fra Xerox App Gallery-webportalen (kræver betaling) 

 

Bemærk: Denne app kræver betaling. 

1. Gå til Xerox App Gallery. 

2. Vælg Login. 

3. Indtast en gyldig e-mail og adgangskode. Klik på Login. 

4. På fanen Enheder skal du tilføje en enhed, hvis det er nødvendigt. 

5. Vælg den ønskede app på fanen Alle apps. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
https://appgallery.services.xerox.com/
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6. Vælg Køb. 

7. Accepter appens Slutbrugerlicensaftale (EULA). 

8. Vælg de enheder, som du gerne vil købe appen til, og vælg derefter Gå til kassen. 

9. Udfyld faktureringsoplysningerne, og vælg Afgiv bestilling. Vælg Udført. 

Installation af apps fra Xerox App Gallery-webportalen (prøveversion) 

 

Bemærk:  Dette er en prøveapp. 

1. Gå til Xerox App Gallery. 

2. Vælg Login. 

3. Indtast en gyldig e-mail og adgangskode. Klik på Login. 

4. På fanen Enheder skal du tilføje en enhed, hvis det er nødvendigt. 

5. Vælg den ønskede app på fanen Alle apps. 

6. Vælg Prøv det. 

7. Vælg de enheder, som du gerne vil købe appen til, og vælg derefter Installer. 

Brug af Audio Documents App med enkeltlogon 

1. Stryg eller indtast loginoplysninger 

2. Vælg Audio Documents App, som findes på din enhed. 

3. Bekræft, at e-mailen er korrekt, eller skift e-mailen  

4. Vælg originalsproget. 

5. Vælg de relevante scanningsindstillinger. 

6. Sæt dine dokumenter i fremføreren, eller placer dem et ad gangen på pladen. 

7. Vælg Scanning. 

8. Du modtager en e-mail, når filen er konverteret. 

Konfiguration til enkeltlogon: App er opført i Xerox® Workplace Suite 

Vigtigt: Xerox Workplace suiteadministratorer skal udføre følgende procedurer. Hvis du ikke har 

Xerox Workplace Suite administratorrettigheder, skal du kontakte den relevante administrator for at 

udføre følgende trin til administratorkonfiguration. 

1. Start Xerox Workplace Suite 

2. Klik på Indstillinger. 

3. Vælg enkeltlogon. 

4. Hvis din nykøbte app vises på listen, skal du klikke på den og vælge Udvekslingsnøgler. 

5. Dermed sendes der en e-mailanmodning til Xerox SSO Apps. 

https://appgallery.services.xerox.com/
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6. Administratoren af SSO App vil derefter maile den nødvendige nøgle til Xerox Workplace 

Suite administratoren. 

7. Xerox Workplace Suite administratoren vil indtaste den offentlige nøgle til appen. 

8. SSO er aktiveret for appen. Brugere kan nu vælge at bruge enkeltlogon ved deres første 

login forsøg. 

Konfiguration til enkeltlogon: App er ikke opført i Xerox® Workplace Suite 

Vigtigt: Xerox Workplace suiteadministratorer skal udføre følgende procedurer. Hvis du ikke har 

Xerox Workplace Suite administratorrettigheder, skal du kontakte den relevante administrator for at 

udføre følgende trin til administratorkonfiguration. 

1. Start Xerox Workplace Suite. 

2. Klik på Indstillinger. 

3. Vælg enkeltlogon. 

4. Hvis din nykøbte app ikke vises på listen, skal du klikke på Handling -> Ny. 

5. Udfyld Beskrivelse, Udgiver E-mailadresse, App ID og URL-adresse for omdirigering. 

Disse oplysninger skulle være en del af beskrivelsen på App-skærmbilledet Detaljer i App Gallery. 

Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, skal du kontakte Appens udvikler. 

6. Vælg Gem. 

7. Klik på appen, og vælg Udvekslingsnøgler. 

8. Dermed sendes der en e-mailanmodning til Xerox SSO Apps. 

9. Administratoren af SSO Apps vil derefter maile den nødvendige nøgle til Xerox Workplace 

Suite administratoren. 

10. Xerox Workplace Suite administratoren vil indtaste den offentlige nøgle til appen. 

SSO er aktiveret for appen. Brugere kan nu vælge at bruge enkeltlogon ved deres første login 

forsøg. 

Brug af Audio Documents App med enkeltlogon 

11. Stryg eller indtast loginoplysninger 

12. Vælg Audio Documents App, som findes på din enhed. 

13. Bekræft, at e-mailen er korrekt, eller skift e-mailen  

14. Vælg originalsproget. 

15. Vælg de relevante scanningsindstillinger. 

16. Sæt dine dokumenter i fremføreren, eller placer dem et ad gangen på pladen. 

17. Vælg Scanning. 

18. Du modtager en e-mail, når filen er konverteret. 
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3. Xerox Audio Documents Mobile App 

Enhedskrav 

Xerox Audio Documents App for mobile enheder 

I hele denne vejledning bruges ordet "mobil" synonymt med iPhones og Android-telefoner 

Mobile enheder kræver følgende: 

 iOS 11+ eller nyere 

 Android software version 6+ eller nyere 

Bemærk: Du skal have en konto på Xerox Audio Documents App på MFD. 

Installer Mobile App fra iTunes 

1. Gå til App Store på din mobilenhed. 

2. Vælg knappen Søg. 

3. Åbn Xerox Audio Documents, og vælg Søg. 

4. Vælg Hent. 

Installer Mobile App fra Google Play 

1. Gå til Google Play på din mobile enhed. 

2. Vælg knappen Søg. 

3. Åbn Xerox Audio Documents, og vælg Søg. 

4. Vælg Installer. 

Brug af Audio Documents Mobile App 

1. Vælg appikonet på mobilenheden. 

2. Indtast e-mail og adgangskode, og vælg knappen Log ind. 

3. Vælg enten knappen Plus (+) eller knappen Konvertér fil. 

4. Vælg den fil, der skal oversættes. 

5. Vælg det sprog, filen er på. 

6. Vælg knappen Konvertér fil. 

7. Når filen er konverteret, vil der være en download-knap. 
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a. Den konverterede fil vil være tilgængelig i syv (7) dage. 

b. Under filnavnet vises der en status for den resterende tid, inden jobbet udløber 

8. Vælg knappen Download. 

9. Når filen er downloadet, skal du vælge knappen Afspil for at lytte. 
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4. Xerox Audio Documents Portal 

Enhedskrav 

Xerox Audio Documents portal 

Xerox Audio Documents portal er tilgængelig på følgende: 

 Internet Explorer version 11 eller nyere 

 Chrome version 60 eller nyere 

 Firefox version 55 eller nyere 

 Edge version 38 eller nyere 

Bemærk:  

 Portalen understøttes ikke på Safari. 

 Du skal have en konto på Xerox Audio Documents App på MFD. 

Brug af Xerox Audio Documents Portal som en almindelig bruger 

1. Gå til https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Log ind. 

3. Hvis du har glemt din adgangskode 

a. Vælg Glemt adgangskode. 

b. Indtast den e-mail, der er knyttet til din Xerox Audio-konto. 

c. Vælg Send anmodning. 

d. En nulstillingsadgangskode vil blive mailet til dig. 

e. Vælg Nulstilling af adgangskode. 

f. Indtast en ny adgangskode, og bekræft adgangskoden. 

g. Du føres tilbage til login-skærmen. 

4. Opdater din e-mail, adgangskode og dit navn. 

5. Vælg Gem. 

Brug af Xerox Audio Documents portal som administrator 

1. Gå til https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Log ind med administratorkonto 

3. På skærmen Administrer underkonti kan du oprette invitationer eller slette konti 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
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Sådan inviteres en kunde til at bruge Xerox Audio Documents App 

1. Gå til https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Log ind med administratorkonto 

3. På skærmen Administrer underkonto skal du vælge Inviter-ikonet. 

4. Indtast e-mailen for den kunde, du ønsker at invitere til at bruge Xerox Audio Documents 

App. 

5. Vælg OK. 

6. En email vil blive sendt til kunden for at oprette en konto. 

7. Kunden indtaster e-mail, for- og efternavn og en adgangskode. 

Sådan slettes en kunde fra Xerox Audio Documents App 

1. Gå til https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Log ind med administratorkonto. 

3. På skærmen Administrer underkonto vælges enten en enkelt kunde eller en gruppe af 

kunder. 

4. Vælg knappen Slet. 

5. Bekræft sletningen. 

Support 

Følg nedenstående links for at få yderligere onlinehjælp og dokumentation. 

• Xerox App Gallery vidensdatabase 

• Xerox App Gallery dokumentation 

• Forum til kundesupport 

• Liste over understøttede MFP'er 

 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-appgallery/documentation/enus.html
http://forum.support.xerox.com/
https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps

