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Για χρήση στους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
και εκτυπωτές με δυνατότητα Xerox®

ConnectKey®Technology και στις συσκευές
AltaLink® και VersaLink®

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Xerox App Gallery για να βρείτε εφαρμογές που παρέχουν νέα
χαρακτηριστικά ή δυνατότητες για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (MFP) και εκτυπωτές με
δυνατότηταConnectKey Technology. Η εφαρμογήAppGallery επιτρέπει άμεσηπρόσβασησε εφαρμογές
που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να απλοποιήσουν τις ροές εργασιών, να μεταφέρουν
συναφείς επιχειρηματικές πληροφορίες και να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία χρήστη.

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή Xerox App Gallery
στον Οδηγό χρήσης του Xerox App Gallery. Ανατρέξτε στον σύνδεσμο Ηλεκτρονική βοήθεια και
τεκμηρίωση που παρέχεται στο τέλος αυτού του οδηγού.

Συμβουλη
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Xerox AppGallery, πρέπει ναπληρούνται οι παρακάτω
απαιτήσεις:

• Οι MFP/εκτυπωτές απαιτούν μια σύνδεση δικτύου.

- Οι εφαρμογές ConnectKey απαιτούν επικοινωνία μεταξύ τουMFP/εκτυπωτή και του Διαδικτύου.
Για εγκαταστάσειςπουαπαιτούνδιακομιστήμεσολάβησης γιασύνδεσηστοΔιαδίκτυο, ανατρέξτε
στονΟδηγόδιαχειριστή της συσκευής σας για οδηγίες σχετικάμε τη διαμόρφωση τουδιακομιστή
μεσολάβησης.

- Αν ο MFP/εκτυπωτής χρησιμοποιείται με κάποια λύση που φιλοξενείται σε τοπικό διακομιστή
(μέσα σε τείχος προστασίας) και είναι ενεργοποιημένος ένας διακομιστής μεσολάβησης, πρέπει
να οριστεί μια εξαίρεση διακομιστή μεσολάβησης στον MFP/εκτυπωτή, για την κάλυψη όλων
των λύσεων. Στα παραδείγματα συγκαταλέγονται τα εξής: Xerox® Mobile Print Solution, Xerox®

Printsafe Software, Nuance AutoStore®, Xerox® Scan to PCDesktop, Nuance® eCopy® ShareScan®

και Equitrac®.

• ΟιMFP και οι εκτυπωτές πρέπει να έχουν εγκατεστημένη τηνπαρακάτω έκδοση τουXerox Extensible
Interface Platform® (EIP):

- Συσκευές ConnectKey 2.0 και 2.0i: 3.5 ή νεότερη
- VersaLink: 3.7 ή νεότερη
- AltaLink: 4.0 ή νεότερη



Σημειωση
Τα πιστοποιητικά SSL παρέχουν ασφαλή επικοινωνία ιδιωτικών και ευαίσθητων πληροφοριών μέσω
συνδέσεων δικτύου. Αν η επικύρωση πιστοποιητικού SSL είναι απενεργοποιημένη, η ασφαλής
επικοινωνία ιδιωτικών ή ευαίσθητων πληροφοριών είναι ευάλωτη. Τυπικά, συνιστάται να είναι
ενεργοποιημένηστονMFPήστον εκτυπωτήσας η επιλογήΕπαλήθευσηπιστοποιητικών διακομιστή,
αν και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα με τις άλλες εφαρμογές. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική υποστήριξη του Xerox App Gallery, στη διεύθυνση
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery.

Μέθοδοι γιααπόκτηση της εφαρμογήςXeroxApp
Gallery
Υπάρχουν δύο μέθοδοι να αποκτήσετε την εφαρμογή Xerox App Gallery:

• Η εφαρμογή Xerox App Gallery είναι προεγκατεστημένη στον MFP/εκτυπωτή:

Σημειωση
Ως προεπιλογή, η εφαρμογή Xerox App Gallery είναι προεγκατεστημένη και διαθέσιμη σε όλους
τους MFP/εκτυπωτές στους οποίους έχει φορτωθεί το λογισμικό 2016 ConnectKey Technology και
σε όλες τις συσκευές VersaLink και AltaLink.

- Οι χρήστες δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν χειροκίνητη λήψη και εγκατάσταση από το
Xerox App Gallery.

- Ως προεπιλογή, η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρήση στον MFP/εκτυπωτή.

• Λήψη της εφαρμογής Xerox App Gallery από την πύλη Web του Xerox App Gallery:

- Μεταβείτε στην πύλη Web του Xerox App Gallery στη διεύθυνση:
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery

- Οι χρήστες πρέπει να έχουν έναν λογαριασμό App Gallery προκειμένου να συνδεθούν στην
πύληWeb τουXeroxAppGallery και ναπραγματοποιήσουν λήψη/εγκατάσταση της εφαρμογής
Xerox App Gallery.

Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση εφαρμογών μέσω της πύλης Web του Xerox App Gallery,
ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του Xerox App Gallery. Η Ηλεκτρονική βοήθεια και τεκμηρίωση
παρέχει έναν σύνδεσμο για τη λήψη του οδηγού.

Δημιουργία λογαριασμού
Σημειωση
Αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό Xerox App Gallery, μεταβείτε στην ενότητα Σύνδεση σε λογαριασμό
App Gallery.

1. Από την αρχική οθόνη τουMFP/εκτυπωτή, επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρμογής Xerox App Gallery.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο ατόμου/κουμπί Σύνδεση.
3. Επιλέξτε Δημιουργία λογαριασμού από το παράθυρο σύνδεσης/αιτήματος λογαριασμού του App

Gallery.

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login


Εμφανίζεται το παράθυρο Δημιουργία λογαριασμού.
4. Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5. Επιλέξτε OK.

Εμφανίζεται το μήνυμα λογαριασμού Σας ευχαριστούμε για το αίτημά σας. Έχει σταλεί ένα email
λογαριασμού.

6. Επιλέξτε Κλείσιμο για να επιστρέψετε στο App Gallery.
7. Αποκτήστεπρόσβασηστον λογαριασμόηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διεύθυνσηηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που παρείχατε στο Xerox App Gallery.
8. Ανοίξτε το μήνυμαηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Αίτημα λογαριασμούXeroxAppGallery" και επιλέξτε

τον σύνδεσμο URL για τη δημιουργία ενός λογαριασμού.
Η πύλη Web του Xerox App Gallery ανοίγει τη διεύθυνση
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery και εμφανίζει τουςΌρους και προϋποθέσεις
του App Gallery.

9. Εξετάστε και αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης.
10. Επιλέξτε το κουμπί Συμφωνώ για να συνεχίσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.
11. Εισαγάγετε πληροφορίες στα απαιτούμενα πεδία:

• Αναγνωριστικό χρήστη
• Κωδικός πρόσβασης
• Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης
• Όνομα και επώνυμο
• Όνομα εταιρείας
• Χώρα

Εμφανίζεται το πεδίο Διεύθυνση Email, προσυμπληρωμένο με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που είχατε εισάγει στη συσκευή.

12. Επιλέξτε OK.
Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός, σας ζητείται να συνδεθείτε.

13. Επιστρέψτε στον MFP/εκτυπωτή για να συνδεθείτε στον λογαριασμό App Gallery που έχετε και
συνεχίστε στην ενότητα Σύνδεση σε λογαριασμό App Gallery.

Σύνδεση σε λογαριασμό App Gallery
1. Από την αρχική οθόνη τουMFP/εκτυπωτή, επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρμογής Xerox App Gallery.

Εμφανίζεται το App Gallery.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο ατόμου/κουμπί Σύνδεση.
3. Εισαγάγετε το δικό σαςΌνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης.
4. Επιλέξτε OK.

https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery


Εγκατάστασηνέας εφαρμογήςαπότηνεφαρμογή
Xerox App Gallery
Σημειωση
Η παρακάτω διαδικασία προϋποθέτει ότι ένας διαχειριστής MFP/εκτυπωτή έχει δημιουργήσει έναν
λογαριασμό App Gallery και ότι τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός
πρόσβασης) έχουν αποθηκευτεί. Τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια διαχειριστή επιτρέπουν σε όλους
τους χρήστες του MFP/εκτυπωτή να αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή Xerox App Gallery χωρίς να
χρειάζεται να συνδέονται με ατομικά διαπιστευτήρια λογαριασμού.

Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση εφαρμογών μέσω της πύλης Web του Xerox App Gallery,
ανατρέξτε στονΟδηγό χρήσης τουXeroxAppGallery. ΗΗλεκτρονική βοήθεια και τεκμηρίωσηπαρέχει
έναν σύνδεσμο για τη λήψη του οδηγού.
1. Από την αρχική οθόνη τουMFP/εκτυπωτή, επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρμογής Xerox App Gallery.
2. Περιηγηθείτε στις εφαρμογές εκτελώντας κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συμφωνητικό άδειας χρήσης.
Αν η εφαρμογή είχε εγκατασταθεί προηγουμένως και είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση, το κουμπί
εμφανίζεται ως Ενημέρωση.

4. Επιλέξτε Συμφωνώ.
Αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης.

Σημειωση
Αν η εφαρμογή δεν εγκατασταθεί με επιτυχία, το κουμπί Εγκατάσταση επανεμφανίζεται. Επιλέξτε
Εγκατάσταση για να επιχειρήσετε ξανά τη διαδικασία εγκατάστασης.

5. Πατήστε το κουμπί Αρχική σελίδα υπηρεσιών για να εξέλθετε και κλείστε την εφαρμογή Xerox
App Gallery.

Διαδικασίες διαχειριστή MFP/εκτυπωτή
Σημαντικο
Οι παρακάτω διαδικασίες εκτελούνται μόνο από κάποιο άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή
MFP/εκτυπωτή και είναι συνδεδεμένο στον MFP/εκτυπωτή ως διαχειριστής. Κάποιος MFP/εκτυπωτής
μπορεί να έχει περισσότερους από έναν διαχειριστές.

Οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν διαχειριστή προκειμένου να
ολοκληρώσουν μία ή περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες.



Αποθήκευση διαπιστευτηρίων λογαριασμού App Gallery

Αυτή η διαδικασία παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση των διαπιστευτηρίων ενός λογαριασμού App
Gallery (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στην εφαρμογή Xerox App Gallery.
Με την αποθήκευση αυτών των διαπιστευτηρίων λογαριασμού, όλοι οι χρήστες του MFP/εκτυπωτή
έχουν αυτόματα πρόσβαση στην εφαρμογή Xerox App Gallery χωρίς να χρειάζεται να συνδέονται με
ατομικά διαπιστευτήρια λογαριασμού.

Σημειωση
Μόνο ένα άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή MFP/εκτυπωτή και είναι συνδεδεμένο στον
MFP/εκτυπωτή ως διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει αυτή τη διαδικασία. Κάποιος MFP/εκτυπωτής
μπορεί να έχει περισσότερους από έναν διαχειριστές. Αν δεν είστε διαχειριστής, επικοινωνήστε με έναν
διαχειριστή MFP/εκτυπωτή για βοήθεια.

1. Από την αρχική οθόνη του MFP/εκτυπωτή, συνδεθείτε ως Διαχειριστής.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή Xerox App Gallery στην αρχική οθόνη.

Εμφανίζεται το App Gallery.
3. Επιλέξτε το εικονίδιο ατόμου/κουμπί Σύνδεση.
4. Εισαγάγετε το δικό σαςΌνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης.
5. Πατήστε OK.

Εμφανίζεται ένααναδυόμενοπαράθυρομε το μήνυμαΘέλετε όλοι οι χρήστες αυτής της συσκευής
να χρησιμοποιούν αυτόν τον λογαριασμό κατά την πρόσβαση στο App Gallery;

6. Πατήστε Χρήση αυτού του λογαριασμού.
Τα διαπιστευτήρια αποθηκεύονται.
Όλοι οι χρήστες του MFP/εκτυπωτή συνδέονται αυτόματα και έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή
Xerox App Gallery.

Διαγραφή (απαλοιφή) διαπιστευτηρίων λογαριασμού App Gallery

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να διαγράψετε (απαλείψετε) τααποθηκευμένα διαπιστευτήρια
του λογαριασμού App Gallery (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Όταν διαγραφούν τα
διαπιστευτήρια, οι χρήστες τουMFP/εκτυπωτή θα μπορούν να περιηγηθούν στο App Gallery, αλλά θα
χρειάζεται να εισάγουν τα ατομικά τους διαπιστευτήρια λογαριασμού όταν ζητούν μια δυνατότητα
εφαρμογής που απαιτεί σύνδεση.

Σημειωση
Μόνο ένα άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή MFP/εκτυπωτή και είναι συνδεδεμένο στον
MFP/εκτυπωτή ως διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει αυτή τη διαδικασία. Κάποιος MFP/εκτυπωτής
μπορεί να έχει περισσότερους από έναν διαχειριστές. Αν δεν είστε διαχειριστής, επικοινωνήστε με έναν
διαχειριστή MFP/εκτυπωτή για βοήθεια.

1. Από την αρχική οθόνη του MFP/εκτυπωτή, συνδεθείτε ως Διαχειριστής.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή Xerox App Gallery στην αρχική οθόνη.

Εμφανίζεται το App Gallery.
3. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις από την οθόνη του App Gallery.

Το κουμπί Ρυθμίσεις είναι το εικονίδιο γραναζιού στο επάνω μέρος της οθόνης.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων.

4. Επιλέξτε το κουμπί Αποσύνδεση και κατάργηση λογαριασμού από αυτή τη συσκευή.



Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με ένα μήνυμα που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε
να απαλείψετε τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια.

5. Επιλέξτε το κουμπί Αποσύνδεση και κατάργηση.
Διαγράφονται τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια του λογαριασμού App Gallery και εμφανίζεται το
App Gallery.

Σημειωση
Όλοι οι χρήστες πρέπει τώρα να εισάγουν ένα έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
λογαριασμού App Gallery προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση στο App Gallery.

Υποστήριξη

Ηλεκτρονική βοήθεια και τεκμηρίωση

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετη βοήθεια και τεκμηρίωση στη διεύθυνση
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support.

Επιλέξτε τον σύνδεσμο Τεκμηρίωση για λήψη του Οδηγού χρήσης του App Gallery.

Φόρουμ υποστήριξης πελατών

Μπορείτε να βρείτε το φόρουμ υποστήριξης πελατών του Xerox App Gallery στη διεύθυνση
http://forum.support.xerox.com/.

Υποστηριζόμενοι MFP/εκτυπωτές

Η παρακάτω είναι μια λίστα των πολυλειτουργικών εκτυπωτών που υποστηρίζουν τη χρήση της
εφαρμογής Xerox App Gallery:

• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 3655

Σε αυτή τη συσκευή έχει φορτωθεί το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές με
δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 3655i.

• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 5845/5855

Σε αυτή τη συσκευή έχει φορτωθεί το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές με
δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology.

• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

Σε αυτή τη συσκευή έχει φορτωθεί το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές με
δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 5865i/5875i/5890i.

• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Σε αυτή τη συσκευή έχει φορτωθεί το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές με
δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 5945i/5955i.

• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 6655

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support-options
http://forum.support.xerox.com/


Σε αυτή τη συσκευή έχει φορτωθεί το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές με
δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 6655i.

• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 7220/7225

Σε αυτή τη συσκευή έχει φορτωθεί το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές με
δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 7220i/7225i.

• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855

Σε αυτή τη συσκευή έχει φορτωθεί το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές με
δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i.

• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 7970

Σε αυτή τη συσκευή έχει φορτωθεί το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές με
δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 7970i.

• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® C8070
• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® B8065
• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C405N
• Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C400N
• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B405N
• Εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B400N
• Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® B7035
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