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Destinate utilizării cu imprimantele
multifuncţionale şi imprimantele Xerox® dotate
cu tehnologiaConnectKey®, dispozitiveleAltaLink®

şi VersaLink®

Utilizați aplicația Xerox App Gallery pentru a găsi aplicațiile care oferă funcții sau opţiuni noi pentru
imprimantele multifuncționale (IMF) şi imprimantele dotate cu tehnologia ConnectKey. Aplicația App
Gallery vă oferă acces direct la aplicațiile care vă pot îmbunătăți productivitatea, simplifica fluxurile de
lucru, furniza informații comerciale pertinente și îmbunătăți experiența generală a utilizatorului.

Informații suplimentare și instrucțiuni privind aplicația Xerox App Gallery se pot găsi în Ghidul de
utilizare Xerox App Gallery; consultați linkul Ajutor online și documentație furnizat la sfârșitul acestui
ghid.

Sfat
Pentru a utiliza aplicația Xerox App Gallery, trebuie îndeplinite cerințele următoare:

• IMF-urile/imprimantele necesită o conexiune la rețea.

- Aplicațiile ConnectKey necesită comunicare între IMF/imprimantă și Internet. Pentru instalările
care necesită un proxy în vederea conectării la Internet, consultați Ghidul de administrare a
dispozitivului dumneavoastră pentru instrucțiuni privind configurarea proxy.

- Dacă IMF/imprimanta este utilizată cu o soluție care este găzduită de un server local (în interiorul
unui firewall) și este activat un proxy, trebuie să fie setată o excepție de la proxy la
IMF/imprimantă pentru a acoperi fiecare dintre soluții. Exemplele includ: Xerox® Mobile Print
Solution, Xerox® Printsafe Software, Nuance AutoStore®, Xerox® Scan to PC Desktop, Nuance®

eCopy® ShareScan® şi Equitrac®.

• IMF-urile şi imprimantele trebuie să aibă instalată următoarea versiune Xerox Extensible Interface
Platform® (EIP):

- Dispozitive ConnectKey 2.0 şi 2.0i: 3.5 sau ulterioară
- VersaLink: 3.7 sau ulterioară
- AltaLink: 4.0 sau ulterioară



Notă
Certificatele SSL asigură comunicarea sigură a informațiilor personale și sensibile în conexiunile de rețea.
Dacă validarea certificatelor SSL este dezactivată, comunicarea sigură a informațiilor personale sau
sensibile este compromisă. În general, se recomandă ca opțiunea Verify server certificates (Verificare
certificate server) să fie activată pe IMF sau imprimantă, cu toate că aceasta poate cauza probleme
cu celelalte aplicaţii. Pentru informații suplimentare, consultați asistența online Xerox App Gallery la
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery.

Metode pentru obținerea aplicației Xerox App
Gallery
Există două metode pentru a obține aplicația Xerox App Gallery:

• Aplicația Xerox App Gallery este preinstalată pe IMF/imprimantă:

Notă
În mod implicit, aplicaţia Xerox App Gallery este preinstalată şi disponibilă pe toate
IMF-urile/imprimantele prevăzute cu software pentru tehnologia 2016 ConnectKey şi pe toate
dispozitivele VersaLink şi AltaLink.

- Utilizatorii nu trebuie să o descarce manual şi să o instaleze din Xerox App Gallery.
- În mod implicit, aplicația este pregătită pentru utilizare pe IMF/imprimantă.

• Descărcați aplicația Xerox App Gallery din Portalul web Xerox App Gallery:

- Accesați Portalul web Xerox App Gallery la:
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery

- Utilizatorii trebuie să aibă un cont App Gallery pentru a se conecta la Portalul web Xerox App
Gallery şi să descarce / instaleze aplicaţia Xerox App Gallery.

Pentru instrucțiuni privind instalarea Aplicațiilor prin Portalul web al Xerox App Gallery, consultați
Ghidul de utilizare Xerox App Gallery. Asistență on-line și documentație oferă un link pentru
descărcarea ghidului.

Crearea unui cont
Notă
Dacă aveți deja un cont Xerox App Gallery, accesați Conectarea în contul App Gallery.

1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, selectați pictograma aplicației Xerox App Gallery.
2. Selectați butonul Person/Log In (Persoană/Conectare).
3. Selectați „Solicitare cont” din fereastra conectare/solicitare cont App Gallery.

Se afișează fereastra Solicitare cont.
4. Introduceți o adresă de e-mail validă.
5. Selectați OK.

Se afişează un mesaj de cont în care se arată Thank you for your request. (Vă mulţumim pentru
solicitare.)An account email has been sent (S-a trimis un e-mail la contul respectiv).

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


6. Selectaţi Close (Închidere) pentru a reveni la App Gallery.
7. Accesați contul dvs. e-mail aferent adresei e-mail furnizate în Xerox App Gallery.
8. Deschideți mesajul e-mail „Xerox App Gallery Account Request” (Solicitare cont Xerox App Gallery)

și selectați linkul URL pentru crearea unui cont.
Portalul web Xerox App Gallery deschide adresa
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery și afișează Terms and Conditions (Termeni
și condiții) pentru App Gallery.

9. Citiți și acceptați „Terms of Use (Termeni de utilizare). ”
10. Selectați butonul De acord pentru a continua crearea unui cont.
11. Introduceți informațiile în câmpurile solicitate:

• User ID (ID utilizator)
• Parolă
• Confirmare parolă
• First and Last Name (Nume şi prenume)
• Company Name (Nume companie)
• Country (Ţară)

Câmpul cu adresa de e-mail este afişat şi este pre-populat cu adresa de e-mail introdusă la dispozitiv.

12. Selectați OK.
După crearea contului, vi se solicită să vă conectaţi.

13. Reveniți la IMF/imprimantă pentru a vă conecta la contul dumneavoastră App Gallery și continuați
cu Conectarea la contul dumneavoastră App Gallery.

Conectarea la contul dvs. Xerox App Gallery
1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, selectați pictograma aplicației Xerox App Gallery.

Se afișează App Gallery.
2. Selectați butonul Person/Log In (Persoană/Conectare).
3. Introduceți User Name (Nume de utilizator) și Password (Parolă).
4. Selectați OK.

Instalarea unei aplicații noi din aplicația Xerox
App Gallery
Notă
Procedura următoare presupune faptul că un administrator al unei IMF/imprimante a creat un cont App
Gallery și că datele de autentificare ale contului (nume de utilizator și parolă) au fost salvate. Datele de
autentificare Admin salvate permit tuturor utilizatorilor IMF/imprimantei să acceseze aplicația Xerox
App Gallery fără a se conecta cu datele de autentificare ale contului personal.

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


Pentru instrucțiuni privind instalarea Aplicațiilor prin Portalul web al Xerox AppGallery, consultațiGhidul
de utilizare Xerox App Gallery. Asistență on-line și documentație oferă un link pentru descărcarea
ghidului.
1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, selectați pictograma aplicației Xerox App Gallery.
2. Parcurgeţi aplicaţiile prin derulare în sus şi în jos.
3. Selectaţi aplicaţia dorită şi apoi selectaţi Install (Instalare).

Se afișează caseta de dialog Acord de licență.
Dacă aplicația a fost instalată anterior și este disponibilă o versiune nouă, butonul este afișat ca
Actualizare.

4. Selectați De acord.
Începe procesul de instalare.

Notă
Dacă aplicația nu se instalează cu succes, se afișează din nou butonul Install (Instalare); selectați
Install (Instalare) pentru a începe procesul de instalare din nou.

5. Apăsaţi pe butonul Services Home (Acasă Servicii) pentru a ieşi şi a închide Xerox App Gallery.

Proceduri de administrator de IMF/imprimantă
Important
Procedurile următoare pot fi realizate numai de o persoană care deține privilegii de administrator asupra
unei IMF/imprimante și care este conectată la IMF/imprimantă ca Administrator. O IMF/imprimantă
poate avea mai mulți administratori.

Utilizatorii care nu sunt administratori trebuie să contacteze un administrator pentru a finaliza una sau
mai multe proceduri.

Salvarea datelor de autentificare la contul App Gallery

Această procedură oferă instrucțiuni pentru salvarea datelor de autentificare aferente contului App
Gallery (Nume de utilizator și parolă) în aplicația Xerox App Gallery.
Prin salvarea acestor date de autentificare aferente contului, toți utilizatorii imprimanteimultifuncționale
(IMF)/imprimantei au acces automat la aplicația Xerox App Gallery fără a se conecta cu datele de
autentificare aferente contului personal.

Notă
Doar o persoană cu privilegii de administrator IMF/imprimantă și care este conectată la IMF/imprimantă
ca administrator poate efectua această procedură. O IMF/imprimantă poate avea mai mulți
administratori. Dacă nu sunteţi administrator, contactaţi un administrator de IMF/imprimantă pentru
asistenţă.

1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, conectați-vă ca Administrator.
2. Selectaţi aplicaţia Xerox App Gallery pe ecranul principal.

Se afișează App Gallery.
3. Apăsaţi pe pictograma Person (Persoană)/butonul Log In (Conectare).
4. Introduceți User Name (Nume de utilizator) și Password (Parolă).
5. Atingeţi OK.



O fereastră pop-up afişează mesajulDo you want all users of this device to use this account when
accessing App Gallery? (Doriţi ca toţi utilizatorii acestui dispozitiv să utilizeze acest cont la
accesarea App Gallery?)

6. Atingeţi Use This Account (Se utilizează acest cont).
Datele de autentificare sunt salvate.
Toţi utilizatorii IMF/imprimantei sunt conectaţi automat şi au acces la aplicaţia Xerox App Gallery.

Ştergerea datelor de autentificare cont App Gallery

Utilizați această procedură pentru a șterge datele de autentificare ale contului App Gallery salvate
(Nume de utilizator și parolă). La ştergerea datelor de autentificare, utilizatorii IMF/imprimantei vor
putea parcurge App Gallery, dar vor trebui să introducă datele de autentificare ale propriului cont
individual atunci când solicită o funcţie a aplicaţiei care necesită conectare.

Notă
Doar o persoană cu privilegii de administrator IMF/imprimantă și care este conectată la IMF/imprimantă
ca administrator poate efectua această procedură. O IMF/imprimantă poate avea mai mulți
administratori. Dacă nu sunteţi administrator, contactaţi un administrator de IMF/imprimantă pentru
asistenţă.

1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, conectați-vă ca Administrator.
2. Selectaţi aplicaţia Xerox App Gallery pe ecranul principal.

Se afișează App Gallery.
3. Selectați butonul Setări de pe ecranul App Gallery.

Butonul Settings (Setări) este pictograma roată dinţată din partea de sus a ecranului.
Se afișează fereastra Setări.

4. Selectaţi butonul Log Out and Remove Account From This Device (Deconectare şi eliminare cont
din acest dispozitiv).
O fereastră pop-up afişează un mesaj prin care vi se cere să confirmaţi că doriţi să ştergeţi datele de
autentificare salvate.

5. Selectaţi butonul Log Out and Remove (Deconectare şi eliminare).
Datele de autentificare în contul App Gallery salvate sunt şterse şi se afişează App Gallery.

Notă
Toți utilizatorii trebuie să introducă acum un nume de utilizator și o parolă valide pentru contul App
Gallery pentru a accesa App Gallery.

Asistență

Asistență on-line și documentație

Asistența suplimentară și documentația pot fi găsite accesând
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support.

Selectați linkul Documentație pentru a descărca Ghidul de utilizare App Gallery.

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


Forum de asistență pentru clienți

Forumul de asistență pentru clienți Xerox App Gallery poate fi găsit accesând
http://forum.support.xerox.com/.

IMF-uri/imprimante acceptate

În continuare se prezintă o listă de IMF care sunt compatibile cu utilizarea aplicației Xerox App Gallery:

• Imprimantă multifuncţională Xerox® WorkCentre® 3655

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri /WorkCentre® 3655i dotate cu tehnologia
2016 ConnectKey.

• Imprimantă multifuncţională Xerox® WorkCentre® 5845/5855

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri dotate cu tehnologia 2016 ConnectKey.

• Imprimantă multifuncţională Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri /WorkCentre® 5865i/5875i/5890i dotate
cu tehnologia 2016 ConnectKey.

• Imprimantă multifuncţională Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 5945i/5955i dotate cu
tehnologia 2016 ConnectKey.

• Imprimantă multifuncţională Xerox® WorkCentre® 6655

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri /WorkCentre® 6655i dotate cu tehnologia
2016 ConnectKey.

• Imprimantă multifuncţională Xerox® WorkCentre® 7220/7225

Acest dispozitiv este încărcat cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 7220i/7225i 2016 dotate
cu tehnologia ConnectKey.

• Imprimantă multifuncţională Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855

Acest dispozitiv este încărcat cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i
dotate cu tehnologia 2016 ConnectKey.

• Imprimantă multifuncţională Xerox® WorkCentre® 7970

Acest dispozitiv este încărcat cu software-ul pentru IMF-uri /WorkCentre®7970i dotate cu tehnologia
2016 ConnectKey.

• Imprimantă multifuncţională Xerox® AltaLink® C8070
• Imprimantă multifuncţională Xerox® AltaLink® B8065
• IMF Xerox® VersaLink® C405N
• Imprimantă Xerox® VersaLink® C400N
• IMF Xerox® VersaLink® B405N
• Imprimantă Xerox® VersaLink® B400N

http://forum.support.xerox.com/


• IMF Xerox® VersaLink® B7035
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