
Google Cloud Print

Utmaning för företaget

Affärer görs inte längre enbart inom kontorets fyra väggar. När man 

arbetar på annan ort eller bara är ute på språng behöver man enkla 

sätt att skriva ut dokument från sin smartphone eller andra bärbara 

enheter.

Fördelen med Lexmark

Med Lexmark-appen för Google Cloud Print kan du skriva ut från Gmail 

och Google Docs från din smartphone eller surf-platta. Dina dokument 

finns kvar i Google Cloud tills du loggar in på ditt Google-konto med 

hjälp av Lexmark-skrivarens pekskärm.

Vilka är fördelarna med Lexmarks 
Google Cloud Print-app?

 } Ökad dokumentsäkerhet

 } Användarna kan endast skriva ut dokument när de 

står vid själva skrivaren, vilket garanterar den känsliga 

informationens konfidentialitet.

 } Ökad produktivitet

 } Användare kan skicka utskriftsjobb när som helst, var som 

helst, och skriva ut dem på en skrivare som har funktionen.

 } Bra för miljön

 } Molnutskrifter minskar utskriftsvolymerna eftersom 

dokumenten skrivs ut när de verkligen behövs, istället för 

utifall att.

Perfekt vid:  

 } Affärsresenärer

 } Fjärranslutna medarbetare

 } Användare som skriver ut konfidentiell information

Funktioner

Skriv ut när du är på språng.

Ladda upp Gmail-meddelanden eller filer till Google Docs 

och skriv ut dem när du behöver.

Enkel åtkomst till Google.

Det enda du behöver för att börja skriva ut från Google 

Cloud är ett Google-konto.

Säkra och effektiva utskrifter.

Dokument med känslig information är skyddade från 

snokande blickar och kan inte plockas upp av obehöriga 

eller kastas i soporna av misstag och utskriftsjobb som inte 

längre behövs är det bara att radera.

Säker mobilutskrift

Part number: 82S0134
Memory: Minst 256 MB
Hard disk: Krävs ej
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Obs! Ett Google-konto krävs för att använda den här appen.


