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LivePrint – Utskrifter online via webben

Vad är LivePrint?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LivePrint göra lokala utskrifter med utskriftsdata som hämtas via internet från en
webbserver
LivePrint fungerar med Windows operativsystem
Användaren anger själv vilka skrivare som utskrifterna ska hamna på.
Utskriftsformat placeras en webbserver som kompletteras med variabla data
Även PDF-dokument
dokument m.fl kan skickas via internet för utskrift
Utskrift kan göras genom att användaren via en webbsida trycker på ’skriv ut’
…eller att användaren, via programmet LivePrint Watcher, frågar efter
efter utskriftsfiler
…eller att användaren, via programmet LivePrint Watcher, hämtar lokal exportfil för
behandling på webbserver med utskriftsfil i retur
…eller att användaren, via sitt administrativa system, skickas exportfil för behandling på
webbserver med
d utskriftsfil i retur.
Supportade skrivare … skrivare med Windows drivrutiner, Zebraskrivare med ZPL alt. EPL,
… fler kan implementeras.
Många möjligheter
Kika på illustrationerna på följande blad så klarnar det lite…
lite

Vad kan det vara för applikation på webbservern?
•
•
•

En underleverantör
verantör får order där det krävs att etiketter
etiketter med korrekt information,
serienummer, löpnummer etc… skrivs ut och klistras på produkten/emballaget.
Utskrift av Order, Plocklistor,
Plocklistor Följesedlar etc.. för företag som, av olika anledningar,
anledningar inte har
möjlighet att vara anslutna till ett företagsnätverk.
En applikation på webben,
ebben, t.ex faktureringtjänst eller liknande, med utskrift av fakturor

Prova funktionen?
Skriv in dina uppgifter och ladda ner från
http://www.liveprint.info/viking/servlet/VSP?id=lp&item=DLREGSTD
Testa sedan via
http://www.liveprint.info/viking/servlet/VSP?id=lp&lang=sv&item=ATESTB&$dialog.PRODID=MORO
T50
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Utskrift via hemsida

Utskrift via programanrop

Filen som skapas av en applikation transporteras, efter kryptering, över till webbservern. Ingen
annan behandling sker av filen.
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Utskrift via filvakt

Filen som skapas av en applikation transporteras, efter kryptering, över till webbservern. Ingen
annan behandling sker av filen.

Utskrift via ”brevlåde-funktion”
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