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Maak kennis met uw nieuwe Xerox Nuvera® 100/120/144/157 EA (of 100/120/144 MX) 
Production System of Xerox Nuvera® 200/288/314 EA (of 200/288 MX) Perfecting Production 
System door de documenten in dit pakket met klantendocumentatie door te nemen. De 
bestanden kunnen rechtstreeks vanaf de cd op een pc, Macintosh of Unix-systeem worden 
geopend. Bestanden kunnen ook op de lokale harde schijf van een gebruiker of op een 
internetwebserver worden opgeslagen, en vervolgens van daaruit worden geopend. Een aantal 
van deze documenten is ook beschikbaar via http://www.xerox.com/. 
 
Inhoud van het pakket: 

Aantal Beschrijving 
 1  Documentatie voor de klant - cd 
 1  Xerox® FreeFlow® Remote Print Server CD 
 1  CentreWare-printerdrivers - cd 

CD met documentatie voor de klant: 

• Lees mij eerst 

• Handleiding Veiligheid en certificatie 

• Papierhandleiding 

• Handleiding voor de systeembeheerder 
De Handleiding voor de systeembeheerder bevat de netwerkgegevens, de software-
installatiegegevens en de gegevens over het onderhoud die de systeembeheerder nodig heeft. 

• Handleiding voor de gebruiker en trainingsmodule 
De Handleiding voor de gebruiker en trainingsmodule is een interactieve 
gebruikershandleiding op CD en bevat de informatie die u nodig hebt over de 
printertoepassingen, het onderhoud en het oplossen van problemen. U vindt hier 
afbeeldingen, video's en oefeningen. Alle gebruikers van de printer moeten de Handleiding 
voor de gebruiker en trainingsmodule doornemen en zo nodig als naslagmateriaal gebruiken. 

Xerox® FreeFlow Remote Print Server CD: 

• Handleiding voor de gebruiker voor FreeFlow® prInteract Remote Services 
Met de FreeFlow Remote Print Server-software kunt u de gebruikersinterface van de 
FreeFlow Print Server vanaf een pc-werkstation op het netwerk openen.  

CentreWare-printerdrivers - cd: 

Gebruik de cd CentreWare-printerdrivers om de printerdrivers van het Xerox Nuvera System 
te installeren op een pc of een Mac die met het netwerk is verbonden. Lees Aan de slag voor 
CentreWare-printerdrivers.  


