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Για χρήση με εφαρμογές σάρωσης/ανάγνωσης
κωδικού QR
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή κωδικού QR (Ταχείας απόκρισης) με τις ακόλουθες εφαρμογές:
Εφαρμογές σάρωσης/ανάγνωσης κωδικούQR, Xerox®Mobile Print Cloud 3.0, Xerox®Mobile Print Solution
3.5, εφαρμογή Mobile Print Portal, Mobile Link και πολυλειτουργικοί εκτυπωτές (MFP)/συσκευές με
δυνατότητα ConnectKey® Technology.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογήκωδικούQRσεπολυλειτουργικούς εκτυπωτέςμεδυνατότηταConnectKey
Technology για να σαρώσετε δύο διαφορετικούς κωδικούς QR στη φορητή συσκευή σας:

• Ο ένας κωδικόςQRσυνδέει/συγχρονίζει τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή με δυνατότηταConnectKey
Technology με την εφαρμογή φορητών συσκευών της Xerox.

• Ο άλλος κωδικός QR ανοίγει μια ιστοσελίδα της Xerox στη φορητή συσκευή σας, η οποία σας
επιτρέπει να αναζητήσετε εφαρμογές φορητών συσκευών της Xerox.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή κωδικού QR, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω
απαιτήσεις:

• Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές απαιτούν μια σύνδεση δικτύου.
• Στον πολυλειτουργικό εκτυπωτήπρέπει να έχει φορτωθεί το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς

εκτυπωτές με δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology.



Μέθοδοι για απόκτηση της εφαρμογής κωδικού
QR
Υπάρχουν τρεις τρόποι να αποκτήσετε την εφαρμογή κωδικού QR:

• Η εφαρμογή κωδικού QR είναι προφορτωμένη (εγκατεστημένη ήδη) στον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή (MFP):

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

- Από προεπιλογή, η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρήση στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.

• Λήψη της εφαρμογής κωδικού QR από την εφαρμογή Xerox App Gallery:

- Η εφαρμογήXeroxAppGallery είναι προφορτωμένη (εγκατεστημένηήδη) στονπολυλειτουργικό
εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ωςπροεπιλογή, η εφαρμογή Xerox AppGallery είναι προεγκατεστημένη και διαθέσιμη σε όλους
τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές που έχουν το λογισμικό για τους πολυλειτουργικούς
εκτυπωτές με δυνατότητα 2016 ConnectKey Technology.

- Οι χρήστες πρέπει να έχουν έναν λογαριασμό App Gallery προκειμένου να συνδεθούν στην
εφαρμογή Xerox App Gallery και να πραγματοποιήσουν λήψη/εγκατάσταση της εφαρμογής
κωδικού QR.

• Λήψη της εφαρμογής κωδικού QR 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/login

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

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 μια σύνδεση για τη λήψη του οδηγού.

Εγκατάσταση της εφαρμογής κωδικού QR από
την εφαρμογή Xerox App Gallery
Η παρακάτω διαδικασία παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής κωδικού QR με χρήση
της εφαρμογής Xerox App Gallery στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.

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


Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση εφαρμογών μέσω της πύλης Web του Xerox App Gallery,
ανατρέξτε στονΟδηγό χρήσης τουXeroxAppGallery. ΗΗλεκτρονική βοήθεια και τεκμηρίωσηπαρέχει
μια σύνδεση για τη λήψη του οδηγού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αν η εφαρμογή κωδικού QR είναι ήδη εγκατεστημένη στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή, μεταβείτε
στην ενότητα Εγκατάσταση εφαρμογών φορητών συσκευών σε φορητή συσκευή.

• Απαιτείται IPv4. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος της συσκευής σας για βοήθεια και
πληροφορίες.

1. Από την αρχική οθόνη τουπολυλειτουργικού εκτυπωτή, επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρμογήςXerox
App Gallery.

2. Συνδεθείτε στον λογαριασμό App Gallery που έχετε, εισάγοντας τοΌνομα χρήστη και τον Κωδικό
πρόσβασης.

3. Περιηγηθείτε στην εφαρμογή QR Code.
4. Επιλέξτε Εγκατάσταση.

Αν η εφαρμογή είχε εγκατασταθεί προηγουμένως και είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση, το κουμπί
εμφανίζεται ως Ενημέρωση. Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται στονΟδηγό χρήσης του Xerox
App Gallery. Ανατρέξτε στη σύνδεση Ηλεκτρονική βοήθεια και τεκμηρίωση που παρέχεται στο
τέλος αυτού του οδηγού.

5. Επιλέξτε Συμφωνώ στο Όροι και προϋποθέσεις.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής.
7. Πατήστε το κουμπί Έξοδος για να εξέλθετε και κλείστε την εφαρμογή Xerox App Gallery.

Εγκατάσταση εφαρμογών φορητών συσκευών
σε φορητή συσκευή
ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Αν έχετε ήδη εγκατεστημένες στη φορητή συσκευή σας μια εφαρμογή σάρωσης/ανάγνωσης κωδικού
QR και μια εφαρμογή φορητών συσκευών της Xerox, μεταβείτε στην ενότητα Σάρωση του κωδικού QR
στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή (MFP) της Xerox.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν η φορητή συσκευή σας έχει ήδη εφαρμογή σάρωσης/ανάγνωσης κωδικού QR, μπορείτε να τη
χρησιμοποιήσετε για να σαρώσετε τον δεύτερο κωδικό QR από την εφαρμογή κωδικού QR στον
πολυλειτουργικό εκτυπωτή. Αυτός ο δεύτερος κωδικός QR εμφανίζει μια ιστοσελίδα στη φορητή
συσκευή, στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές φορητών συσκευών της Xerox.

1. Μεταβείτε στο κατάστημα εφαρμογών της φορητής συσκευής σας.
2. Αναζητήστε τις επιθυμητές εφαρμογές, όπως απαιτείται.

• Αναζητήστε μια εφαρμογή φορητών συσκευών της Xerox, όπως το Xerox® Mobile Print Portal ή
το Xerox® Mobile Link.

• Αναζητήστε μια εφαρμογή σάρωσης/ανάγνωσης κωδικού QR.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να εγκαταστήσετε μία ή περισσότερες εφαρμογές στη φορητή συσκευή σας,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται σε αυτό το βήμα.

3. Εγκαταστήστε τις επιθυμητές εφαρμογές στη φορητή συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποστηρίζονται φορητές συσκευές με Apple® iOS (έκδοση 7.1 ή νεότερη), Android™ (έκδοση 4.0 ή
νεότερη), καθώς και tablet με Windows 8.1.

Σάρωση του κωδικού QR στον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή (MFP) της Xerox
1. Επιλέξτε το εικονίδιο Κωδικού QR από την αρχική οθόνη του πολυλειτουργικού εκτυπωτή.

Στην οθόνη κωδικού QR εμφανίζονται δύο κωδικοί QR.
2. Από τη φορητή συσκευή σας, ανοίξτε την επιθυμητή εφαρμογή (για παράδειγμα, μια εφαρμογή

σάρωσης/ανάγνωσης κωδικού QR ή την εφαρμογή Xerox® Mobile Print Portal).
3. Σαρώστε έναν ή και τους δύο επιθυμητούς κωδικούς QR.

• Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή φορητών συσκευών της Xerox, όπως το Xerox® Mobile Print
Portal, για να σαρώσετε τον κωδικό QR και να στείλετε τις πληροφορίες πολυλειτουργικού
εκτυπωτή στη φορητή συσκευή σας.

Οι παρακάτω πληροφορίες πολυλειτουργικού εκτυπωτή στέλνονται στη φορητή συσκευή σας:

- Αναγνωριστικό εκτυπωτή
- IPv4 (Πρωτόκολλο Διαδικτύου έκδοση 4)
- IPv6 (Πρωτόκολλο Διαδικτύου έκδοση 6)
- Διεύθυνση MAC (Διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης μέσου)
- FQDN (Πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα)
- Εμφανιζόμενο όνομα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το IPv4 πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή για να λειτουργεί
σωστά αυτή η εφαρμογή. Αν το IPv4 δεν είναι ενεργοποιημένο, η φορητή συσκευή δεν μπορεί
να ανακτήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες πολυλειτουργικού εκτυπωτή. Αν το IPv4 δεν είναι
ενεργοποιημένο, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του πολυλειτουργικού εκτυπωτή.

• Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή σάρωσης/ανάγνωσης κωδικού QR για να σαρώσετε τον κωδικό
QR που εμφανίζει μια ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές φορητών
συσκευών της Xerox.

4. Πατήστε το κουμπί Αρχική σελίδα υπηρεσιών για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη του
πολυλειτουργικού εκτυπωτή.



Ενεργοποίηση του IPv4 στον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή (MFP) - Διαδικασία διαχειριστή
Αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί το IPv4 στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή (MFP). Διασφαλίζει ότι οι
εφαρμογές φορητών συσκευών της Xerox μπορούν να στείλουν τις απαραίτητες πληροφορίες
πολυλειτουργικού εκτυπωτή σε μια φορητή συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η παρακάτω διαδικασία εκτελείται μόνο από κάποιο άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή
πολυλειτουργικού εκτυπωτή και είναι συνδεδεμένο στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή ως διαχειριστής.
Ένας πολυλειτουργικός εκτυπωτής μπορεί να έχει περισσότερους από έναν διαχειριστές.
Οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν διαχειριστή πολυλειτουργικού
εκτυπωτή προκειμένου να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία.

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στον υπολογιστή σας.
2. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου, εισαγάγετε τη διεύθυνση ΙΡ του πολυλειτουργικού

εκτυπωτή.
Ανοίγει η σελίδα CentreWare Internet Services για τον συγκεκριμένο πολυλειτουργικό εκτυπωτή

3. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
4. Επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες.
5. Επιλέξτε Συνδεσιμότητα.

a) Επιλέξτε Ρύθμιση.
b) Στην ενότητα Δίκτυο και στα δεξιά της ρύθμισης Ενσύρματη σύνδεση, επιλέξτε Επεξεργασία.

Εμφανίζεται η σελίδα Ενσύρματο προφίλ.
c) Στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμόρφωσης και στα δεξιά της ρύθμισης IP (Πρωτόκολλο Διαδικτύου),

επιλέξτε Επεξεργασία.
Εμφανίζεται η σελίδα IP (Πρωτόκολλο Διαδικτύου).

d) Για το IPv4, επιλέξτε το κουμπί Εμφάνιση ρυθμίσεων IPv4.
e) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποιημένο στην ενότητα Πρωτόκολλο.

6. Επιλέξτε Εφαρμογή στο κάτω μέρος της σελίδας.
7. ΕπιλέξτεOK για να κλείσετε το αναδυόμενοπλαίσιο μηνύματος.Πλέον το IPv4 είναι ενεργοποιημένο.

Υποστήριξη

Βοήθεια εφαρμογής φορητών συσκευών

Στην οθόνη βοήθειας της εφαρμογής φορητών συσκευών διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση της εφαρμογής.



Ηλεκτρονική βοήθεια και τεκμηρίωση

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετη βοήθεια στις παρακάτω συνδέσεις:

• Υποστήριξη του Mobile Print Portal: http://www.xerox.com/mobileprintportalsupport
• Βοήθεια και τεκμηρίωση του Xerox App Gallery:

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

Φόρουμ υποστήριξης πελατών

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

Υποστηριζόμενοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές (MFP)

Η παρακάτω είναι μια λίστα των πολυλειτουργικών εκτυπωτών που υποστηρίζουν τη χρήση της
εφαρμογής κωδικού QR:

• Xerox® WorkCentre® 3655

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

• Xerox® WorkCentre® 5845/5855

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

• 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.

• Xerox® WorkCentre® 5945/5955

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

• Xerox® WorkCentre® 6655

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

• Xerox® WorkCentre® 7220/7225

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

• 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.

• Xerox® WorkCentre® 7970

http://www.xerox.com/mobileprintportalsupport
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® 7970i.
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