
Xerox® Audio 
Documents 
(Mobiele) App 
en Portal 
 

Gebruikersgids  

Extra informatie, indien nodig, over één of meer lijnen 

Maand 00, 0000 

<Onderdeelnummer> 

  

 



 

©2018 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® is een handelsmerk van Xerox 

Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. BRXXXXX  

Overige handelsmerken van het bedrijf worden ook erkend. 

Documentversie: 1.0 (februari 2019). 



Gebruikersgids Xerox Audio Documents i 

Inleiding 

Deze gids is voor personen die de Xerox® Audio Documents (Mobiele) App of Portal willen 

gebruiken. 

De Xerox Audio Documents App is beschikbaar in de Xerox App Gallery. Met de app kan de klant 

een reeks documentenstijlen scannen en deze laten vertalen in het Engels, Frans, Spaans, 

Portugees, Duits een Italiaans. Het mp3-audiobestand wordt vervolgens via e-mail naar de klant 

gestuurd. De Xerox Audio Documents App is beschikbaar voor de klant die de app koopt en 

downloadt met behulp van een Xerox App Gallery-account. U kunt de app ook uitproberen 

gedurende een bepaalde proefperiode. 

 

De Xerox Audio Documents Mobiele App is beschikbaar bij Google® Play of Apple® iTunes. Met de 

app kan de klant een document versturen vanaf zijn mobiele apparaat en het laten vertalen, 

waarbij er een mp3-audiobestand van wordt gemaakt. De app is voor de klant gratis beschikbaar, 

maar de klant moet een account voor de app hebben bij de Xeros App Gallery. 

Met de Xerox Audio Documents Portal kan de beheerder van de klant gebruikers onderhouden.  
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1. Xerox Audio Documents App 

Apparaatvereisten 

Xerox Audio Documents App voor MFD 

In deze gids wordt het woord 'apparaat' gebruikt als synoniem voor en uitwisselbaar met MFP's, 

AltaLink® en VersaLink® apparaten. 

Alle apparaten vereisen het volgende: 

 Xerox Extensible Interface Platform (EIP) moet geactiveerd worden om de app te kunnen 

installeren. 

 Apparaten moeten EIP 3.5 of later ondersteunen.  

 Veiligheidsinstallatiebeleid (Weblet Management) moet ingeschakeld zijn om installatie van 

de app mogelijk te maken. 

Zorg ervoor dat het apparaat kan communiceren met internet. 

Opmerking: Sommige apparaten vereisen een proxy om te communiceren met internet. 

 Het apparaat moet een scanner hebben. 

 Als Verificatie van SSL geactiveerd is op het apparaat, zorg er dan voor dat de 

veiligheidscertificaten op het apparaat geladen zijn.  

Opmerking: Standaard worden de Xerox Solutions Certificates vooraf geladen op alle apparaten 

uit de AltaLink-, VersaLink- en WorkCentre® i-serie uit 2016 met Xerox ConnectKey Technology. 

Raadpleeg voor meer informatie over de bovengenoemde instellingen Xerox App Gallery Online 

Support. 

Installatie van de Audio Documents App 

Om de Audio Documents App te installeren, moet u een Xerox App Gallery-account hebben. 

Raadpleeg als u geen toegang hebt tot een Xerox App Gallery-account de Xerox App Gallery-

snelstartgids voor instructies om een account te maken. 

Opmerking: Zie voor gedetailleerde instructies over het toevoegen van een apparaat en het 

toevoegen of installeren van apps aan/op uw Xerox App Gallery-account de documentatielinks in 

het gedeelte Support van deze gids. 

Gallery App vanuit de Xerox App Gallery Webportal (betaald) installeren 

 

Opmerking: Dit is een betaalde app. 

1. Ga naar Xerox App Gallery. 

2. Selecteer Aanmelden. 

3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in. Klik op Aanmelden. 

4. Voeg op het tabblad Apparaat een apparaat toe, indien nodig. 

5. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste app.  

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
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. Selecteer Kopen. 

7. Accepteer de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (EULA) voor de app. 

8. Selecteer de apparaten waarvoor u de app wilt kopen en selecteer daarna Betalen. 

9. Vul de factuurgegevens in en selecteer Bestelling plaatsen. Selecteer Gereed. 

Apps installeren vanaf de Xerox App Gallery Portal (proef) 

 

Opmerking:  Dit is een proef-app. 

1. Ga naar Xerox App Gallery. 

2. Selecteer Aanmelden. 

3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in. Klik op Aanmelden. 

4. Voeg op het tabblad Apparaat een apparaat toe, indien nodig. 

5. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste app.  

6. Selecteer Proberen. 

7. Selecteer de apparaten waarvoor u de app wilt kopen en selecteer dan Installeren. 

De Audio Documents App gebruiken 

1. Selecteer de Audio Documents App die op uw apparaat staat 

2. Als dit de eerste keer is dat u de app laadt, wordt u gevraagd een Beheerdersaccount te 

maken waarbij het e-mailadres wordt gekoppeld met de gekozen bundel. 

3. Meld u aan bij de app zodra uw account is gemaakt. 

4. Als het ingevulde e-mailadres niet het adres is dat u wilt, kunt u een geldig e-mailadres 

invoeren 

5. Selecteer de taal van het origineel. 

6. Selecteer de juiste scanopties 

7. Plaats uw documenten in de invoerlade of leg ze één voor één op de plaat. 

8. Selecteer Scannen. 

9. U ontvangt een e-mail wanneer het bestand geconverteerd is. 

https://appgallery.services.xerox.com/
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2. Xerox Audio Documents App met enkelvoudige 

aanmelding 

Apparaatvereisten 

Xerox Audio Documents App voor MFD 

In deze gids wordt het woord 'apparaat' gebruikt als synoniem voor en uitwisselbaar met MFP's, 

AltaLink® en VersaLink® apparaten. 

Alle apparaten vereisen het volgende: 

 Xerox Extensible Interface Platform (EIP) moet geactiveerd worden om de app te kunnen 

installeren. 

 Apparaten moeten EIP 3.5 of later ondersteunen.  

 Veiligheidsinstallatiebeleid (Weblet Management) moet ingeschakeld zijn om installatie van 

de app mogelijk te maken. 

Zorg ervoor dat het apparaat kan communiceren met internet. 

Opmerking: Sommige apparaten vereisen een proxy om te communiceren met internet. 

 Het apparaat moet een scanner hebben. 

 Als Verificatie van SSL geactiveerd is op het apparaat, zorg er dan voor dat de 

veiligheidscertificaten op het apparaat geladen zijn.  

Opmerking: Standaard worden de Xerox Solutions Certificates vooraf geladen op alle apparaten 

uit de AltaLink-, VersaLink- en WorkCentre® i-serie uit 2016 met Xerox ConnectKey Technology. 

Raadpleeg voor meer informatie over de bovengenoemde instellingen Xerox App Gallery Online 

Support. 

Installatie van de Audio Documents App 

Om de Audio Documents App te installeren, moet u een Xerox App Gallery-account hebben. 

Raadpleeg als u geen toegang hebt tot een Xerox App Gallery-account de Xerox App Gallery-

snelstartgids voor instructies om een account te maken. 

Opmerking: Zie voor gedetailleerde instructies over het toevoegen van een apparaat en het 

toevoegen of installeren van apps aan/op uw Xerox App Gallery-account de documentatielinks in 

het gedeelte Support van deze gids. 

Gallery App vanuit de Xerox App Gallery Webportal (betaald) installeren 

 

Opmerking: Dit is een betaalde app. 

1. Ga naar Xerox App Gallery. 

2. Selecteer Aanmelden. 

3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in. Klik op Aanmelden. 

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
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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4. Voeg op het tabblad Apparaat een apparaat toe, indien nodig. 

5. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste app.  

6. Selecteer Kopen. 

7. Accepteer de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (EULA) voor de app. 

8. Selecteer de apparaten waarvoor u de app wilt kopen en selecteer daarna Betalen. 

9. Vul de factuurgegevens in en selecteer Bestelling plaatsen. Selecteer Gereed. 

Apps installeren vanaf de Xerox App Gallery Portal (proef) 

 

Opmerking:  Dit is een proef-app. 

1. Ga naar Xerox App Gallery. 

2. Selecteer Aanmelden. 

3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in. Klik op Aanmelden. 

4. Voeg op het tabblad Apparaat een apparaat toe, indien nodig. 

5. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste app.  

6. Selecteer Proberen. 

7. Selecteer de apparaten waarvoor u de app wilt kopen en selecteer dan Installeren. 

Gebruik van de Audio Documents App met enkelvoudige aanmelding. 

1. Veeg of voer de aanmeldingsgegevens in 

2. Selecteer de Audio Documents App die op uw apparaat aanwezig is. 

3. Verifieer of het e-mailadres correct is of vervang het e-mailadres.  

4. Selecteer de taal van het origineel. 

5. Selecteer de juiste scanopties. 

6. Plaats uw documenten in de invoerlade of leg ze één voor één op de plaat. 

7. Selecteer Scannen. 

8. U ontvangt een e-mail wanneer het bestand geconverteerd is. 

Configureren voor enkelvoudige aanmelding: App wordt vermeld in Xerox® 

Workplace Suite 

Belangrijk: Beheerders van de Xerox Workplace Suite moeten de volgende procedures uitvoeren. 

Als u geen beheerdersmachtigingen hebt voor Xerox Workplace Suite, neem dan contact op met 

de juiste beheerder om de volgende configuratiestappen voor beheerders uit te voeren. 

1. Xerox Workplace Suite starten 

2. Klik op Instellingen. 

3. Selecteer enkelvoudige aanmelding. 

https://appgallery.services.xerox.com/
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4. Als uw nieuw gekochte app wordt weergegeven in de lijst, klik er dan op en selecteer 

Sleutels uitwisselen. 

5. Er wordt dan een e-mail gestuurd naar Xerox SSO Apps. 

6. De beheerder van de SSO App zal dan naar de beheerder van Xerox Workplace Suite de 

vereiste sleutel sturen via e-mail. 

7. De beheerder van Xerox Workplace Suite zal de openbare sleutel voor de app invoeren. 

8. Enkelvoudige aanmelding (SSO) wordt voor de app geactiveerd. Gebruikers kunnen nu 

ervoor kiezen enkelvoudige aanmelding te gebruiken bij hun eerste aanmeldingspoging. 

Configureren voor enkelvoudige aanmelding: App wordt niet vermeld in 

Xerox® Workplace Suite 

Belangrijk: Beheerders van de Xerox Workplace Suite moeten de volgende procedures uitvoeren. 

Als u geen beheerdersmachtigingen hebt voor Xerox Workplace Suite, neem dan contact op met 

de juiste beheerder om de volgende configuratiestappen voor beheerders uit te voeren. 

1. Start Xerox Workplace Suite. 

2. Klik op Instellingen. 

3. Selecteer enkelvoudige aanmelding. 

4. Als uw nieuw gekochte app niet in de lijst wordt weergegeven, klik dan op Actie -> Nieuw. 

5. Vul de beschrijving, het e-mailadres van de uitgever, de app-ID en de doorstuur-URL in. 

Deze informatie moet onderdeel zijn van de beschrijving in het detailscherm van de app in de App 

Gallery. Als dit niet beschikbaar is, neem dan contact op met de maker van de app. 

6. Selecteer Opslaan. 

7. Klik op de app en selecteer Sleutels uitwisselen. 

8. Er wordt nu een e-mailverzoek naar Xerox SSO Apps gestuurd. 

9. De beheerder van de SSO Apps zal dan een e-mail sturen naar de beheerder van de 

Xerox Workplace Suite met de vereiste sleutel. 

10. De beheerder van Xerox Workplace Suite zal de openbare sleutel voor de app invoeren. 

Enkelvoudige aanmelding (SSO) wordt voor de app geactiveerd. Gebruikers kunnen nu ervoor 

kiezen enkelvoudige aanmelding te gebruiken bij hun eerste aanmeldingspoging. 

Gebruik van de Audio Documents App met enkelvoudige aanmelding. 

11. Veeg of voer de aanmeldingsgegevens in 

12. Selecteer de Audio Documents App die op uw apparaat aanwezig is. 

13. Verifieer of het e-mailadres correct is of vervang het e-mailadres.  

14. Selecteer de taal van het origineel. 

15. Selecteer de juiste scanopties. 
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16. Plaats uw documenten in de invoerlade of leg ze één voor één op de plaat. 

17. Selecteer Scannen. 

18. U ontvangt een e-mail wanneer het bestand geconverteerd is. 
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3. Xerox Audio Documents Mobiele App 

Apparaatvereisten 

Xerox Audio Documents voor mobiele apparaten 

In deze hele gids wordt het woord 'mobiel' gebruikt synoniem aan en inwisselbaar met iPhones en 

Android-telefoons 

Mobiele apparaten vereisen het volgende: 

 iOS 11+ of hoger 

 Android-software versie 6+ of hoger 

Opmerking: U moet een account hebben bij de Xerox Audio Documents App op de MFD. 

De mobiele app installeren vanuit iTunes 

1. Ga naar de App Store op uw mobiele apparaat. 

2. Selecteer de knop Zoeken. 

3. Voer Xerox Audio Documents in en selecteer Zoeken. 

4. Selecteer Download. 

De mobiele app installeren vanuit Google Play 

1. Ga naar Google Play op uw mobiele apparaat. 

2. Selecteer de knop Zoeken. 

3. Voer Xerox Audio Documents in en selecteer Zoeken. 

4. Selecteer Installeren. 

Met behulp van de Audio Documents mobiele app 

1. Selecteer het app-pictogram op het mobiele apparaat. 

2. Voer het e-mailadres en wachtwoord in een selecteer de knop Aanmelden. 

3. Selecteer ofwel de knop met het plusje (+) of de knop Bestand converteren. 

4. Selecteer het bestand dat vertaald moet worden. 

5. Selecteer de taal van het bestand. 

6. Selecteer de knop Bestand converteren. 

7. Zodra het bestand is geconverteerd, wordt er een downloadknop weergegeven. 



Gebruikersgids Xerox Audio Documents 3-6 

a. Het geconverteerde bestand blijft zeven (7) dagen staan. 

b. Onder de bestandsnaam wordt de status weergegeven, die aangeeft hoe lang het 

duurt voordat de taak verloopt. 

8. Selecteer de knop Downloaden. 

9. Selecteer zodra het bestand gedownload is de knop Afspelen om te beluisteren. 
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4. Xerox Audio Documents Portal 

Apparaatvereisten 

Xerox Audio Documents Portal 

Het Xerox Audio Documents Portal is beschikbaar in de volgende browsers: 

 Internet Explorer versie 11 of hoger 

 Chrome versie 60 of hoger 

 Firefox versie 55 of hoger 

 Edge versie 38 of hoger 

Opmerking: 

 De portal wordt niet ondersteund op Safari. 

 U moet een account hebben bij de Xerox Audio Documents App op de MFD. 

De Xerox Audio Documents Portal gebruiken als een algemene gebruiker 

1. Ga naar https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Meld u aan. 

3. Als u uw wachtwoord vergeten bent 

a. Selecteer Wachtwoord vergeten. 

b. Voer het e-mailadres in dat gekoppeld is aan uw Xerox Audio-account. 

c. Selecteer Verzoek versturen. 

d. Een e-mail met het herstelde wachtwoord wordt naar u toe gestuurd. 

e. Selecteer Wachtwoord herstellen. 

f. Voer een Nieuw wachtwoord in en Bevestig het wachtwoord. 

g. U gaat terug naar het aanmeldscherm. 

4. Werk uw e-mailadres, naam en wachtwoord bij. 

5. Selecteer Opslaan. 

De Xerox Audio Documents Portal gebruiken als een beheerder 

1. Ga naar https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Meld u aan met een beheerdersaccount 

3. In het scherm Subaccounts beheren kunt u uitnodigen maken of verwijderen 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
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Een klant uitnodigen om de Xerox Audio Documents App te gebruiken 

1. Ga naar https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Meld u aan met een beheerdersaccount 

3. Selecteer in het scherm Subaccounts beheren het pictogram Uitnodigen. 

4. Voer het e-mailadres in van de klant die u wilt uitnodigen om de Xerox Audio Documents 

App te gebruiken. 

5. Selecteer OK. 

6. Er wordt een e-mail gestuurd om een account te maken. 

7. De klant moet een e-mailadres, voornaam en achternaam, en een wachtwoord invullen. 

Een klant verwijderen uit de Xerox Audio Documents App 

1. Ga naar https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Meld u aan met een beheerdersaccount. 

3. Selecteer in het scherm Subaccount beheren een enkele klant of een groep klanten. 

4. Selecteer de knop Verwijderen. 

5. Bevestig het verwijderen. 

Support 

Volg de onderstaande koppelingen voor extra online hulp en documentatie. 

• Knowledgebase Xerox App Gallery 

• Documentatie Xerox App Gallery 

• Forum klantensupport 

• Lijst van ondersteunde MFP's 

 

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

