
Hírek az LL javítócsomagról 
Mit várhat

Néhány Xerox® többfunkciós nyomtatónál aggályok merültek fel a szkennelés 
során történő hibák kapcsán. A hiba nem fordul elő, ha mindennapi irodai 
dokumentumok nyomtatását, másolását vagy hagyományos faxolását végzi, 
vagy ha a PDF-től eltérő formátumokba szkennel (pl. TIFF, JPEG és XPS).  
A hiba igen kis valószínűséggel fordul elő az alapértelmezett gyári  
beállítások mellett.

Megerősítést nyert, hogy a hibák csak igen korlátozott körülmények mellett 
fordulhatnak elő. A hibák egy olyan szoftveres megközelítésből származnak, 
amelyet néhány készülékünkben alkalmazunk a dokumentumok PDF-be 
való beolvasása során. A megállapítás alapján, akármilyen ritka is a hiba, 
kifejlesztettünk egy javítócsomagot, amely törli az érintett szoftveres 
megközelítést az összes érintett Xerox® többfunkciós készülékből.

Mi változott? 
Az LL javítócsomag telepítését követően nincsenek észrevehető változások 
a Xerox® többfunkciós készülék működésében. A Xerox® többfunkciós 
készülékek továbbra is szabványos iparági tömörítést alkalmaznak, ám 
a szélsőségesebb fájltömörítés nélkül, amely a karaktercserét okozhatja. 
Emiatt a szöveges dokumentumok esetében a jövőben nem lehetségesek a 
szélsőségesen kis méretű fájlok. A kevert jellegű és fényképes dokumentumok 
fájlméretében a változás minimális. Az összes dokumentumhoz továbbra 
is igen jó tömörítést kínálunk, ahol a Xerox tesztjei szerint a fájlméretek 
versenyképesek az iparágban (lásd a jobb oldai ábrát).

A javítócsomag telepítésének ellenőrzése 
A javítócsomag helyes betöltésének ellenőrzéséhez tekintse meg 
a többfunkciós nyomtató hálózatvezérlőjének verziószámát. Ha a 
javítócsomag telepítése sikeresen megtörtént, a szoftver verziószámának 
végén az LL betűket láthatja. A verziószámot ellenőrizheti az 
eszközbeállítások oldalának kinyomtatásával vagy a CentreWare  
Internet Services konfigurációs jelentéseket tartalmazó oldalán. 
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Fájlméretek összehasonlítása az LL javítócsomaggal

A tesztet egy Xerox® WorkCentre® 7855 többfunkciós nyomtatón végeztük,  
és egy relatív skálán hasonló eredmények születnek más, LL javítócsomaggal 
ellátott készülékeken is.


