
LL עדכון תוכנה 
מהם השינויים?

לאחרונה התרחשו מספר מקרים שבהם אירעו שגיאות בחלק מדגמי המדפסות 
המשולבות של Xerox® במהלך סריקה. השגיאה לא אירעה במהלך הדפסת, 

העתקת, שליחה בפקס או סריקת מסמכים משרדיים שגרתיים לתבניות קבצים 
שאינן PDF כגון JPEG  ,TIFF ו-XPS. הסבירות להופעת השגיאה נמוכה מאוד 

כאשר במדפסת מוגדרת ברירת המחדל של ההגדרות.

אימתנו כי השגיאות עלולות להופיע תחת תנאים מסוימים מאוד. מקור השגיאות 
הוא באופן שבו פועלת התוכנה בחלק מדגמי המדפסות המשולבות שלנו במהלך 

סריקת מסמכים מורכבים לקובץ בתבנית PDF. למרות הסבירות הנמוכה 
להופעת שגיאות, לאור הממצא הנ"ל פיתחנו עדכון תוכנה לתיקון הבעיה בכל 

דגמי המדפסות המשולבות של  ®Xerox שבהם היא עלולה להתרחש.

מהם השינויים? 
לאחר התקנת עדכון התוכנה LL לא יהיו הבדלים מורגשים בעבודת המדפסת 

המשולבת של  ®Xerox שלך. המדפסות המשולבות של  ®Xerox ימשיכו 
להשתמש בדחיסה בתקן תעשייתי, אך ללא דחיסת הקבצים האגרסיבית יותר 
שעלולה לגרום להחלפת תווים. מסיבה זאת לא ניתן יהיה יותר לסרוק מסמכי 

טקסט לקבצים בגודל קטן במיוחד. עבור מסמכים המכילים טקסט ותמונות או 
רק תמונות הפגיעה בגודל הקובץ תהיה מינימלית. המדפסת המשולבת תמשיך 
להשתמש בדרגת דחיסה טובה מאוד וליצור קבצים שגודלם תואם לתקן הנהוג 
בתעשייה, כפי שנמצא בבדיקות שנערכו על-ידי Xerox )ראה טבלה משמאל(.

כיצד לוודא שעדכון התוכנה הותקן במדפסת 
המשולבת שלך? 

כדי לוודא שעדכון התוכנה הותקן בדוק את גרסת תוכנת בקר הרשת של 
המדפסת המשולבת שלך. אם עדכון התוכנה הותקן בהצלחה, מספר גרסת 

התוכנה יסתיים באותיות LL. תוכל לבדוק את הגרסה על-ידי הדפסת דף הגדרת 
התצורה של המדפסת המשולבת או לגלוש אל דף הגדרת תצורת שירותי 

האינטרנט CentreWare שלה. 
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תמונותטקסט ותמונותטקסט
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הממוצע של המתחרים 
מרמה 1

LL השוואת גודל הקובץ הסרוק לאחר התקנת עדכון התוכנה

הבדיקה נעשתה עם המדפסת המשולבת  Xerox® WorkCentre® 7855 ותוצאותיה משקפות 
.LL באופן יחסי את ההשפעה הצפוייה על מדפסות משולבות נוספות שבהן הותקן עדכון התוכנה


