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             Filstorleksjämförelse med LL-korrigeringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test utfördes på en Xerox® WorkCentre® 7855 multifunktionell skrivare och 
kommer att på en relativ skala likna resultatet hos andra enheter med LL-
korrigering. 
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Uppdatering med 
LL-korrigering 
Vad du kan förvänta dig 
Det har förekommit farhågor om att fel uppstår under skanning med 
vissa Xerox® multifunktionella skrivare (Multifunction Printers, MFP).. Det 
här felet uppstår inte vid utskrift,  kopiering eller traditionell fax eller 
scanning av TIFF, JPEG eller XPS. Felet kan endast uppstå vid PDF. Det är 
ytterst osannolikt att felet uppstår med enhetens standardinställning. 

Vi har kontrollerat saken och upptäckt att fel kan uppstå under vissa 
specifika  omständigheter. Felet beror på en viss programvarumetod som 
vi använder i vissa av våra multifunktionella skrivare vid skanning av 
stressdokument till PDF. Då vi nu upptäckt det här felet har vi, även om 
felet är sällsynt, utvecklat en korrigering för att ta bort den här 
programvarumetoden från alla berörda Xerox multifunktionella skrivare. 

Vad har ändrats?  

Du kommer inte att se någon märkbar förändring i din Xerox® 
multifunktionella skrivares funktion efter att LL-korrigeringen har 
installerats. Xerox® multifunktionella skrivare kommer att fortsätta att 
använda branschens standardkomprimering, men utan med den 
aggressivare filkomprimering som kan resultera i utbyte av tecken. Därför 
kommer extremt små filstorlekar för text inte längre att tillhandahållas. 
Storleken på bland- och fotodokument kommer att påverkas minimalt. 
Alla dessa dokument kommer att fortsätta att ha mycket god 
komprimering med filstorlekar som är konkurrenskraftiga inom branschen 
enligt Xerox tester (se tabellen till höger). 

Hur du kan kontrollera att din enhet har korrigeringen 
installerad  

För att kontrollera att korrigeringen har laddats på rätt sätt ska du 
kontrollera din multifunktionella skrivares nätverksstyrenhets 
programvaruversion.  Om korrigeringen har installerats kommer 
nätverksstyrenhetens programvaruversionsnummer att sluta på ”LL”. Du 
kan kontrollera versionen genom att antingen skriva ut enhetens 
konfigureringssida eller se konfigurationsrapporten på webbplatsen för 
CentreWare Internet Services. 
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