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Tiskanje na daljavo na napravah OKI
..Čeprav so elektronske storitve vedno bolj aktualne, so tiskalniki še vedno nujna računalniška oprema, in sicer tako za posameznike kot
za podjetja. Ker pa je poletje in z njim začetek dopustov pred vrati moramo poskrbeti, da bomo v lahko tiskali na domačo ali službeno
napravo tudi ko smo na dopustu..
vilom naprav, poleg tega so na voljo namenske
aplikacije za tiskanje, ki jih lahko brezplačno prenesemo in namestimo na našo mobilno napravo. S
tem dobimo možnost enostavnega tiskanja z
uporabo praktično vsake mobilne naprave.

Kaj potrebujemo za tiskanje
na daljavo na napravah OKI?
Možnost oddaljenega tiskanja na domačo ali
službeno napravo tudi ko smo na dopustu, nas
bo zagotovo rešila marsikatere zadrege. Tu naj
gre za kakšen pomemben dokument za službo,
da ga sodelavci čim prej dobijo, ali pa za fotografijo z dopusta, ki jo želimo deliti z najbližjimi.
Tiskanje na daljavo je pomembno tudi zaradi tega, ker vse več dela opravljamo prek pametnih
mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov in
prenosnih računalnikov, in to zunaj zidov podjetja ali doma. Ker je mobilnost postala ključnega
pomena, moramo poskrbeti, da imamo vedno
možnost tiskanja, ne glede na to, kje se v določenem trenutku nahajamo oziroma s kakšno
mobilno naprava v tistem trenutku upravljamo.

Kako deluje tiskanje na daljavo?
Oblačno oziroma tiskanje na daljavo deluje tako,
da naš pametni telefon, tablico ali prenosnik povežemo z omrežjem, brezžično povezavo ali namenskim tiskalnikom. To nam omogoča tiskanje na daljavo in to kjerkoli in kadarkoli, ne da bi morali napravo povezati neposredno na tiskalnik.
Za tiskanje na daljavo seveda potrebujemo združljiv tiskalnik. Pri tem lahko seveda računamo na tiskalnike podjetja OKI, saj so združljivi z velikim šte-
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AirPrint (Apple Inc.)
Če razpolagamo z Aplovimi mobilnimi napravami, kot so iPhone, iPad in iPod Touch, bomo
potrebovali programsko opremo AirPrint. Vse
kar potrebujemo tu je združljiv mobilni operacijski sistem Apple iOS in tiskalnik OKI, ki nudi
podporo možnosti AirPrint. Pri tem je pomembno vedeti, da za tiskanje na daljavo ne
potrebujemo namenske programske opreme,
tiskalniških gonilnikov ali posebnih nastavitev.
Tu moramo zagotoviti le, da je naš tiskalnik povezan v enako omrežje kot naša Applova mobilna naprava.
Tiskalniki OKI, ki podpirajo
funkcionalnost AirPrint
• Črno-beli tiskalniki: B412dn, B432dn, B512dn,
B721dn, B731dnw
• Barvni tiskalniki: C332dn, C332dnw, C532dn,
C542dn
• Črno-beli večfunkcijski tiskalniki: MB451dn,
MB471dnw, MB472dnw, MB491dn, MB492dn,
MB562dnw, MB760dnfax, MB770dn, MB770dnfax, MB770dfnfax
• Barvni večfunkcijski tiskalniki: MC332dn, MC342dn, MC342dnw, MC352dn, MC362dn, MC363dn, MC363dnw, MC562dnw, MC563dn,
MC573dn, MC760dn, MC760dnfax, MC770dnfax, MC780dnfax, MC853, MC873
Google Cloud Print (Google Inc.)
Google Cloud Print je združljiv tako z Applovimi
mobilnimi napravami iPhone in iPad kot mobilnimi napravami Android. Ta mobilna aplikacija nam
omogoča tiskanje z mobilno napravo prek oblaka.
Poleg programa tu potrebujemo le še tiskalnik
OKI, ki podpira tiskanje prek Google Cloud. Dodatne informacije o tej možnosti so na voljo na povezavi www.oki.com/eu/printing/services-and-solutions/smart-solutions/cloud-printing/index.html.

Cortado Workplace
Cortado Workplace nas zagotovo ne bo nikoli
pustil na cedilu, saj je združljiv z bogato paleto
mobilnih naprav, ključno z napravami iPhone,
iPad, iPod Touch, BlackBerry, Android in Symbian. Ker je Cortado poslovni partner podjetja
OKI, bomo z njegovo pomočjo lahko brez težav
tiskali z uporabo mobilnih naprav na združljive
tiskalnike OKI. Prek te programske opreme bomo lahko dostopali do naših podatkov od kjerkoli in kadarkoli ter jih lahko celo prenašali med
napravami. Več informacij o programski opremi
Cortado Workplace je na voljo na povezavi
www.cortado.com.
ePrint (Microtech Corp)
Mobilna aplikacija ePrint podjetja Microtech je
združljiva tako z mobilnimi napravami iOS kot Android. Ta omogoča tiskanje kartic in koledarjev kar z
uporabo slik shranjenih na mobilni napravi, tiskanje
zapiskov narejenih v aplikaciji ter tiskanje izbranih
kontaktov. Več informacij o programski opremi
ePrintjenavoljonapovezavi www.e-workshop-dev.
com/PC_EN/eprint_e.html.
OKI Mobile Print
Prav tako pa ne moremo niti mimo mobilne
programske opreme Mobile Print, ki je na voljo
tako za mobilne naprave Android (http://bit.
ly/2KQzxkS) kot iOS (https://apple.co/2tULiAh).
Mobilna programska oprema
OKI Mobile Print omogoča:
• enostavno vzdrževanje tiskalnikov
• predvajanje videoposnetkov, kako zamenjati
kartuše tiskalnikom
• vnos kod za napake ter hitro iskanje rešitev
• dostop do seznama pogosto postavljenih
vprašanj in odgovorov
• tiskanje in skeniranje dokumentov

Kam po več informacij in nasvetov?
Več informacij in nasvetov o tiskalnikih OKI in možnosti tiskanja na daljavo lahko dobimo pri podjetju MIKRO ING trade d.o.o. Ti so dosegljivi prek
spletne povezave http://oki.si/, telefonske številke 01 544 33 82 (pon-pet: 8.00 – 16.00) ali elektronskega naslova prodaja@mikroing.si.
(P. R.)
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