
EveryonePrint
Mobil udskrivningsløsning

Alle har brug for at udskrive /This is Why 
uddannelsesinstitutioner har brug for EveryonePrint

EveryonePrint er den nemme måde til at forbinde både bærbare computere, tabletter, Google Chromebooks og smartphones til Sharp OSA-
aktiverede multifunktionsprintere. 

Det er perfekt til undervisere og studerende, der vil have en papirkopi af kursusnoter og materiale udleveret under forelæsninger.

Nu kan hele skolen få adgang til on-demand printservice. Desuden slipper du for at bede dine it-medarbejdere om support, og du undgår at tage 
unødvendige risici i netværkssikkerheden.

Printservice på skoler for ansatte og studerende
Med EveryonePrint er udskrivning på en Sharp multifunktionsprinter 

fra en mobil enhed lige så let som at indlæse en webside eller sende 

en e-mail. Og så er det lige velegnet i både mindre virksomheder og 

hele fakulteter.

Ansatte, studerende og besøgende kan udskrive på tre forskellige 

måder:

1. E-mail – send en e-mail med en vedhæftet fil

2. Internettet – overfør dokumenter til udskrivning ved hjælp af en 

 webbrowser

3.  Printerdriver – efter en enkel opsætning kan almindelige brugere 

udskrive direkte og sikkert fra deres bærbare computere

For at komme i gang skal du bare installere EveryonePrint på en server 

og beslutte, hvem der skal have adgang. Du kan begrænse det til din 

egen afdeling eller åbne det op for folk, der har travlt og er på farten. 

Det er op til dig. 

Men uanset hvad du beslutter dig for, kan du være sikker på, 

at dit netværk vil forblive trygt og sikkert, samtidig med at dine 

multifunktionsprintere vil være til rådighed for de personer, der har 

mest brug for dem.

Fakta om EveryonePrint
EveryonePrint er en serverbaseret softwareløsning, der er placeret på 

dit netværk. Det kan også integreres med Managed Print Services. 

Sikkerhed og bekvemmelighed

Brug EveryonePrint for ekstra bekvemmelighed og sikkerhed. Med 

”Pull Print”-funktionen kan du udskrive til en sikker kø, i stedet for en 

specifik multifunktionsprinter, hvor følsomme oplysninger kan blive 

efterladt frit tilgængelige. Når du vil afhente dokumenterne, skal du 

bare logge på via betjeningspanelet på en tilgængelig OSA-aktiveret 

multifunktionsprinter.

Let at integrere

EveryonePrint fungerer med de gængse systemer til kontostyring 

af udskrivning, hvilket betyder, at du stadig kan kontrollere og få 

dækning for omkostninger. Med brugerkataloger som f.eks. LDAP og 

Active Directory kan anvendelse spores, styres og registreres.

Den kan også integreres med dine eksisterende systemer og 

procedurer, f.eks. Secure release, Pull printing, kortlæsere og Web 

release.
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Bemærkninger

• Alsidig – giver mulighed for udskrivning fra enhver kompatibel enhed, herunder smartphones, tabletter og bærbare computere, uden 
 netværksgodkendelse
• Sikker og praktisk – send udskriftsjob til en sikker printkø og log derefter på fra enhver Sharp multifunktionsprinter* for at starte udskrivningen
• Effektiv – giver dig mulighed for nem mobil udskrivning og derved mere fleksible arbejdsmetoder
• Let at bruge – udskriv via e-mail, browser/filoverførsel eller direkte fra din bærbare computer
• Omfattende – kan bruges af både ansatte, studerende og besøgende. Understøtter kompatible OSA-aktiverede multifunktionsprintere, 3.5 og højere

*Kræver Sharp OSA

Minimumskrav for EveryonePrint:

Understøttede dokumenter
Filformat      Krav  

Pdf, html, htm, gif, png, jpg, tif, bmp     Ingen særlige krav   

doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, txt     Kræver Microsoft Office   

odt, ods, odp          Kræver OpenOffice

En server med følgende minimumskrav: 

Følgende servere understøttes: Windows 2003 Server SP2 (32 eller 64 bit), Windows 2008 Server SP1 (32 eller 64 bit) eller Windows 2008 R2 Server (32 eller 64 bit),  

Windows 2012 Server

Minimum 1 GB ledig RAM-hukommelse (minimum 4 GB ledig RAM-hukommelse anbefales til behandling af større mængder) 

Minimum 5 GB fri plads på harddisken til jobbehandling og placering af udskriftsjob i kø (10 GB ledig diskplads anbefales til behandling af større mængder) 

EveryonePrint-katalogerne må ikke overvåges eller afbrydes af et antivirusprogram 

For understøttelse af Microsoft Office-dokumenter skal følgende være installeret: 

Microsoft Office 2007 eller Microsoft Office 2010 installeret med minimum Word, Excel og PowerPoint 

Hvis der bruges en ældre version af Office 2007 end SP2, skal Microsoft Office-tilføjelsesprogrammet Microsoft Gem som PDF eller XPS være installeret

For understøttelse af OpenOffice- eller LibreOffice-dokumenter:

(odt, ods, odp), OpenOffice 3.3.0 eller nyere skal være installeret 

Hvis Udskrift af e-mail er aktiveret, er der følgende minimumskrav: 

En POP3/IMAP (SSL eller ikke-SSL), Exchange MAPI eller Exchange Webtjenester e-mailkonto konfigureret på en mailserver 
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