
Print Release Lite Software
MX-SW300

Vi ved, du vil have hurtige resultater /This is Why Sharp har 
forenklet tingene.

SIKKER 
UDSKRIVNING



De fleste kan lide at få tingene gjort hurtigt 
/This is Why Sharp har fjernet ventetid i køer.

Hvis du hader at stå i kø, vil du elske vores Print 
Release Lite Software (MX-SW300). Den gemmer 
dine udskriftsjob, indtil du er klar til at hente 
dem. Når det passer dig, går du hen til en Sharp 
multifunktionsprinter* på dit netværk, logger 
på og vælger de ønskede dokumenter. De bliver 
udskrevet med det samme.

Det er en enkel idé, men fordelene - i produktivitet, 
sikkerhed og økonomi - er enorme.
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Forøg din produktivitet

Ingen bør spilde tid på at vente på en maskine. 
De skal jo trods alt gøre livet lettere. Det er tanke-
gangen bag vores Print Release Lite Software.

Hvis din foretrukne multifunktionsprinter mangler 
at få fyldt toner eller papir på, eller en anden 
person bruger den, skal du ikke vente - bare gå hen 
til en anden* og få dine dokumenter udskrevet der. 

Du får de dokumenter, du har brug for, lige når du 
har brug for dem, uanset hvor du er. Og du behø-
ver aldrig mere at vente i udskriftskøen.

* MX-SW300 kræver en multifunktionsprinter, der er kompatibel med Sharp OSA (Open Systems Architecture) med MX-AMX2-modul installeret. 

Hurtig og nem login Se alle job 



Det er ikke altid en god idé at dele /This is Why Sharp 
hjælper med at beskytte fortrolige dokumenter.

Undgå ressourcespild

Selvom dine dokumenter ikke er fortrolige, kan 
det stadig være irriterende, hvis de bliver blandet 
op med andre job og taget med. Det betyder, at du 
skal tilbage til dit skrivebord, gentage hele proce-
duren og skynde dig hen og hente dine dokumenter.

Men nu kan du bestille dine dokumenter direkte 
fra kontrolpanelet på multifunktionsprinteren. Så 
snart de er udskrevet, kan du samle dem op og 
tage dem med dig. Har du skiftet mening? Det er 
ikke et problem. Du skal bare slette de dokumen-
ter, du ikke har brug for, herved sparer du toner, 
papir og energi.

Som regel kommer alt, hvad du udskriver, til at 
ligge frit fremme i et stykke tid. Alle og enhver vil 
kunne læse det. Og når først skaden er sket, kan 
det ikke gøres om.

Med vores Print Slip Lite Software bliver dine 
dokumenter ikke udskrevet, før du er personligt til 
stede ved multifunktionsprinteren og har identifi-
ceret dig. Desuden vil ingen andre hverken kunne 
hente eller se dine dokumenter. Alle dine private 
oplysninger forbliver private.
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www.sharp.eu

VELKOMMEN TIL SHARP 

Sharp har i årtier fremstillet hurtige og pålidelige printere og multifunktionssystemer - og udtænkt nye, mere produktive måder at håndtere dokumenter på. Mange har vundet priser 
fra anerkendte, uafhængige forskningsinstitutioner. Alle har leveret præstationer, der er blandt de førende i klassen, og som ofte har forbedret produktiviteten på arbejdspladsen.

Sharp er en ægte global virksomhed med lokal repræsentation i alle vigtige lande. Og vores ekspertise strækker sig nu langt ud over kontorprintere. I dag imødekommer vi behovene 
i hele virksomheden med innovative produkter inden for LCD-skærme, laserdioder, flashhukommelse, solceller, Plasmacluster luftrensere og projektorer for blot at nævne nogle få.

32 bit Windows® XP Professional
 Windows Server® 2003 Standard & Enterprise
 Windows Server® 2003 R2 Standard & Enterprise
 Windows Server® 2008 Standard & Enterprise
 Windows Vista® Business
 Windows® 7 Professional

32 eller 64 bit Windows Server® 2008 R2 Standard & Enterprise

Java (leveres med installationsprogram)

Internet Explorer 6 (eller nyere) eller Firefox 3 (eller derover)

Multifunktionsprinter, der er kompatibel med Sharp OSA 2.0 (eller derover)

MX-AMX2

Hvor mange multifunktionsprintere, der understøttes samtidigt, er afhængigt af serverhardwaren - der er 
ingen softwarebegrænsning fra Sharp

KRAV TIL MULTIFUNKTIONSPRINTER

UNDERSTØTTET OPERATIVSYSTEMKRAV TIL SOFTWARE

Processorhastighed (GHz) (Min.) 1,5

Harddisk (GB) (Min.) 25

RAM (GB) (Min.) 1

KRAV TIL HARDWARE 

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykketidspunktet. 
Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/
eller andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, som 
tilhører deres respektive ejere. © Sharp Corporation 2011 Ref. MX-SW300 januar 2012. Alle varemærker anerkendes. 
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