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    Sammenligning av filstørrelser med LL-oppdatering 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Testen er utført på en Xerox® WorkCentre® 7855 MFP og vil være relativt 
lik på andre enheter med LL-oppdatering. 
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LL-oppdatering 
Dette kan du forvente 
Vi har merket oss at det oppstår feil under skanning med enkelte 
multifunksjonsskrivere (MFP-er) fra Xerox®. Denne feilen oppstår ikke når 
man utfører utskrift, kopiering og vanlig faksing av kontordokumenter, 
eller ved skanning til andre formater enn PDF (for eksempel TIFF, JPEG og 
XPS). Det er meget usannsynlig at feilen oppstår når man bruker enhetens 
standardinnstillinger. 

Vi vet at feil kan oppstå når et sett begrensede betingelser er oppfylt. 
Feilene stammer fra en spesiell programvaretilnærming vi bruker i noen 
av våre MFP-er ved skanning av hastedokumenter til PDF-format. På tross 
av at dette sjelden skjer, så har vi utviklet en oppdatering som fjerner 
denne programvaretilnærmingen fra alle berørte MFP-er fra Xerox. 

Hva har endret seg?  

Du vil ikke oppleve merkbare forskjeller i funksjonen til din MFP fra 
Xerox® når LL-oppdateringen er installert. MFP-er fra Xerox® vil fortsatt 
bruke komprimering i industristandard, men uten den mer aggressive 
filkomprimeringen som kan føre til tegninnsetting. Av denne grunn vil ikke 
ekstremt små filstørrelser for tekst tilbys lenger. Dette vil ha minimal 
innvirkning på filstørrelser for kombinerte dokumenter og 
bildedokumenter. Disse dokumentene vil fremdeles ha god komprimering 
med filstørrelser som er konkurransedyktige i bransjen, basert på tester 
Xerox har utført (se diagrammet til høyre). 

Slik kontrollerer du at enheten din har oppdateringen 
installert  

For å kontrollere om oppdateringen ble lastet korrekt, sjekker du MFP-ens 
versjon av programvaren Network Controller.  Dersom oppdateringen er 
installert vil versjonsnummeret til Network Controller slutte på LL. Du kan 
kontrollere versjonen ved å skrive ut skriverens konfigurasjonsside, eller 
ved å gå til CentreWare Internet Services nettside for 
konfigurasjonsrapport. 
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