
 

 

 

 

Ulepszony: Produkty objęte skutkami wdrożenia 
najnowszych protokołów szyfrowania.                             

 
Aby korzystać z automatycznych odczytów licznika i wymiany tonera należy zaktualizować 
oprogramowanie drukarki na wersję z najnowszym protokołem szyfrowania. (ASR) 

A. Informacje podstawowe 
 

Drukarki Xerox® wykorzystują bezpieczne mechanizmy transmisji danych dotyczących stanu 

liczników, dostaw i diagnostyki do firmy Xerox. Umożliwia to automatyczne odnawianie zasobów 

(ASR), automatyczny odczyt licznika (AMR), rozwiązywanie problemów z drukarkami i pomoc w 

diagnostyce.  

 

Z dniem 15 Luty 2022 r. transmisja danych z wykorzystaniem starszych technologii nie będzie 

obsługiwana przez infrastrukturę firmy Xerox® . Odnośne drukarki można zaktualizować do nowych 

technologii poprzez pobranie i zainstalowanie nowego oprogramowania.  Spowoduje to dalsze 

bezpieczne przesyłanie danych. Dalsze korzystanie z usług zautomatyzowanych wymaga 

podjęcia działań przed upływem 15 Luty 2022 r. 

 

Niektóre starsze modele drukarek Xerox® nie otrzymają aktualizacji oprogramowania zgodnego z 

nową technologią transmisji danych. Dalsze korzystanie ze zautomatyzowanych usług dla takich 

urządzeń wymaga zainstalowania w sieci aplikacji do zarządzania urządzeniem, która będzie od nich 

odbierała dane i przesyłała je bezpiecznie do firmy Xerox.    

   

 

B. Wymagane działanie 
 

1) Przejrzyj listy odnośnych produktów poniżej. 

2) Zrozumienie opcji dostępnych dla posiadanych urządzeń: czy dostępne jest oprogramowanie do 

bezpośredniej komunikacji z urządzeniem, czy też zamiast tego należy zainstalować aplikację do 

zarządzania urządzeniem. 

3) Sprawdzenie, czy dla urządzenia dostępna jest przynajmniej najniższa wymagana wersja 

oprogramowania. Zalecamy jednak zawsze aktualizowanie oprogramowania dla produktu do 

najnowszej dostępnej wersji. Najnowsze wersje oprogramowania dla Państwa drukarek podano 

w poniższej tabeli. 

4) Aktualizację oprogramowania lub instalację aplikacji do zarządzania urządzeniem należy 

przeprowadzić do 15 Luty 2022 r. 

 
 

 

Urządzenia Xerox®   

(ColorQube, Phaser) 

Najniższa wymagana  

wersja oprogramowania 

Łącze do najnowszego 

oprogramowania dla produktu 

ColorQube 8700 / 8900 074.xxx.000.23000 Najnowsze oprogramowanie dla 
produktu  

ColorQube 9201 / 9203 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

https://www.support.xerox.com/en-us/product/colorqube-8700/content/150981
https://www.support.xerox.com/en-us/product/colorqube-8700/content/150981
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ColorQube 9301 / 9302 / 9303 074.xxx.000.23000  Najnowsze oprogramowanie dla 
produktu  

Phaser 3310 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

Phaser 3320 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

Phaser 3600 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

Phaser 3610 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

Phaser 3635MFP 20.106.10 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

Phaser 4600/4620 35.004.55.000  Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

Phaser 4622 35.004.55.000  Najnowsze oprogramowanie dla 
produktu  

Phaser 6500  Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

Phaser 6600 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

Phaser 6700 081.140.119.18800 R21-05 Najnowsze oprogramowanie dla 
produktu  

Phaser 7100 / 7300/ 7500 / 7800 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

Urządzenia Xerox®  (WorkCentre) Najniższa wymagana  

wersja oprogramowania 

Łącze do najnowszego 

oprogramowania dla produktu 

WorkCentre 3315 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 3325 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 3550 35.004.55.000  Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

WorkCentre 3615 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 3655 073.060.075.34540 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

WorkCentre 4250 15.007.01.000 SMP4 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

WorkCentre 4260 30.106.00.000 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

WorkCentre 4265 50.004.00.000 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

https://www.support.xerox.com/en-us/product/colorqube-9300-series/content/150982.
https://www.support.xerox.com/en-us/product/colorqube-9300-series/content/150982.
https://www.support.xerox.com/en-gb/product/phaser-3635mfp/content/145820
https://www.support.xerox.com/en-gb/product/phaser-3635mfp/content/145820
https://www.support.xerox.com/en-us/product/phaser-4600-4620/content/146020?language=en&platform=win7x64
https://www.support.xerox.com/en-us/product/phaser-4600-4620/content/146020?language=en&platform=win7x64
https://www.support.xerox.com/en-us/product/phaser-4622/content/146023?language=en&platform=win10x64
https://www.support.xerox.com/en-us/product/phaser-4622/content/146023?language=en&platform=win10x64
https://www.support.xerox.com/en-us/product/6700/content/152610
https://www.support.xerox.com/en-us/product/6700/content/152610
https://www.support.xerox.com/en-ca/product/workcentre-3550/content/145796
https://www.support.xerox.com/en-ca/product/workcentre-3550/content/145796
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-3655/content/151590
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-3655/content/151590
https://www.support.xerox.com/en-gb/product/workcentre-4250/content/146416
https://www.support.xerox.com/en-gb/product/workcentre-4250/content/146416
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-4260/content/146390?language=en&platform=win7x64
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-4260/content/146390?language=en&platform=win7x64
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-4265/content/146147
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-4265/content/146147
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WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 5655 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 5755 / 5765 / 5775 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 5790 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 

5890 

073.190.075.34540 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu 

 

WorkCentre 5945 / 5955 073.091.075.34540 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

WorkCentre 6505 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 6605 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 6655 073.110.075.34540 Najnowsze oprogramowanie dla 
produktu  

WorkCentre 7120 / 7125 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 7220 / 7225 073.030.075.34540 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

WorkCentre 7346 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 7435 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 7525 / 7530 / 7535 / 7545  

7556 

061.121.224.18803 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

WorkCentre 7830 / 7835 / 7845 / 7855 073.010.075.34540 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

WorkCentre 7970 073.010.075.34540 Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu 
 

Urządzenia Xerox®  (Entry 

Production) 

Najniższa wymagana  

wersja oprogramowania 

Łącze do najnowszego 

oprogramowania dla produktu 

4127 EPS Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

700 Digital Color Press Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-5845-5855/content/151591
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-5845-5855/content/151591
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-5945-5955/content/151592
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-5945-5955/content/151592
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-6655/content/151593
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-6655/content/151593
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-7220-7225/content/151594
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-7220-7225/content/151594
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-7545-7556/content/150875?language=en&platform=win10x64
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-7545-7556/content/150875?language=en&platform=win10x64
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-7800-series/content/151595
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-7800-series/content/151595
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-7970/content/151598
https://www.support.xerox.com/en-us/product/workcentre-7970/content/151598
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770 Digital Color Press Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

Color 550 / 560 / 570 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

Color C60 / C70 60.10.41  Najnowsze oprogramowanie dla 

produktu  

Color C75 Press Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

D95 / 110 / 125 / 136 Brak *Wymagana jest aplikacja do 

zarządzania urządzeniem 

 

 

 

C. Aktualizacje oprogramowania dla potrzeb utrzymania 

bezpośredniej transmisji danych z urządzenia 

 
1) Określić obecny poziom oprogramowania drukarki. Jeżeli obecny poziom oprogramowania 

drukarki jest równy lub wyższy od poziomu minimalnego określonego w poniższej tabeli, nie jest 

wymagane żadne działanie. 

2) Jeżeli obecny poziom oprogramowania drukarki jest niższy od poziomu minimalnego, wymagana 

jest aktualizacja oprogramowania urządzenia. Łącze do aktualnej wersji oprogramowania 

podano w tabeli powyżej. 

3) Po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania należy sprawdzić połączenie i potwierdzić 

pomyślną transmisję danych. Odpowiednie instrukcje dla konkretnych modeli drukarek 

zamieszczono w przewodniku Administratora Systemu lub w sekcji „How to Connect to Remote 

Services” (Jak połączyć się z usługami zdalnymi) strony Xerox.com. 

 

 

 

D. Nawiązanie połączenia z aplikacją do zarządzania 
urządzeniem. 

 
W przypadku niektórych starszych urządzeń, aktualizacja oprogramowania do transmisji zużycia 

materiałów eksploatacyjnych, odczytów liczników czy danych alarmowych nie jest możliwa.  

Wymagana jest aplikacja do zarządzania urządzeniem. Po zainstalowaniu na komputerze sieciowym 

lub na serwerze, oprogramowanie wykorzystuje standardowy Simple Network Management Protocol 

(SNMP) do pobierania danych z urządzenia i bezpiecznego ich przesyłania na serwery 

komunikacyjne firmy Xerox® . Należy się upewnić, czy używana jest najnowsza wersja aplikacji do 

zarządzania urządzeniem. 

https://www.support.xerox.com/en-us/product/xerox-color-c60-c70/content/151668
https://www.support.xerox.com/en-us/product/xerox-color-c60-c70/content/151668
https://www.xerox.com/en-us/about/account-management/remote-services?_ga=2.81136279.160032481.1626269289-2039443152.1626269289
https://www.xerox.com/en-us/about/account-management/remote-services?_ga=2.81136279.160032481.1626269289-2039443152.1626269289
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Dostępnych jest kilka zatwierdzonych do użytku aplikacji do zarządzania urządzeniami, np. Xerox® 

Centre Ware® Web Software, Xerox® Device Agent, Xerox® Device Agent Partner Edition, czy Xerox® 

Device Manager.  

 

 

 

Zainstalowanie aplikacji do zarządzania urządzeniem może być dobrym wyborem dla klientów 

posiadających dużą liczbę odnośnych urządzeń.    

 

1) W przypadku współpracy z Partnerem Xerox, prosimy o kontakt z partnerem celem uzyskania 

aplikacji do zarządzania urządzeniami Xerox® .  

2) Jeżeli zawarli Państwo umowę bezpośrednio z firmą Xerox, prosimy o kontakt z Państwa 

opiekunem klienta po stronie Xerox. 

 

Uwaga: Jeżeli nie jesteście Państwo obsługiwani przez takiego opiekuna klienta, prosimy wejść na 

stronę pobierania programu  Xerox® Device Manager  i pobranie oprogramowania wraz z 

dokumentacją użytkownika. 

 

 

E. Dodatkowe informacje 
 

Aktualizacje oprogramowania instaluje klient i nie wymagają one wizyty serwisowej. Instrukcja 

instalacji każdej aktualizacji zamieszczona została w pobieranym pliku programu. Prosimy pamiętać, 

że do zaktualizowania drukarek wymagane są uprawnienia dostępowe administratora systemu.  

 

Dokumentacja pomocnicza, w tym instrukcje sprawdzani obecnego poziomu oprogramowania, 

można znaleźć w bazie wiedzy firmy Xerox na stronie www.xerox.com , w karcie Customer 

Support/All Support and Drivers.  Jeżeli potrzebujecie Państwo dalszej pomocy, prosimy skorzystać 

z normalnej ścieżki obsługi klienta dla Państwa regionu. 

Dodatkowe informacje na temat metod komunikacji urządzenia można znaleźć w dokumencie 

Xerox® Remote Services Security White Paper .  

 

 

 

© 2022 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, ColorQube®, WorkCentre®, 

CentreWare® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych 

krajach.BR34223 

https://www.support.xerox.com/support/smart-esolutions/software/enus.html?_ga=2.220790168.143157355.1625664920-1504675713.1625664920
http://www.xerox.com/
https://securitydocs.business.xerox.com/wp-content/uploads/2017/01/VH2-Xerox-Remote-Services-Security-BR19369.pdf



