Uw online
trainingsplatform

Leer op een overzichtelijke manier de verschillende functies
van uw ineo-machines
ineoNavigator helpt u uw timemanagement en efficiëntie te verbeteren. Door gebruik te
maken van de online trainingssessies, kan elke medewerker snel de nieuwe machine(s) leren
kennen en de complete functionaliteit ervan in zijn/haar eigen tijd verkennen. De begeleiding
met uitgebreide uitleg vormt een garanties voor een probleemloze en efficiënte werking.
Kopiëren, printen, scannen en faxen: de uitleg is helder gestructureerd maar toch flexibel!
U kunt de onderwerpen achter elkaar of in de door u gewenste volgorde bekijken. En wat
meer is, u bent niet aan tijd of plaats gebonden, want u kunt via internet op elk moment en
van overal inloggen op de ineoNavigator-portal.
ineoNavigator is gratis.

Een aantal van de onderwerpen
>

Machineoverzicht
U wordt vertrouwd gemaakt met de diverse componenten van uw ineo-machine

>

Algemene informatie
Assisteert u wanneer papier of toner moet worden
vervangen

>

>

>

> Onervaren gebruikers krijgen een snel overzicht van
de werking van de nieuwe generatie machines
> Elke gebruiker kan de training onafhankelijk volgen
op zijn eigen computer
> Altijd en net zo lang als nodig is toegankelijk

Kopiëren

> Geen afhankelijkheid van hotlines

Legt kopieerhandelingen uit zoals dubbelzijdig kopiëren,
vergroten/verkleinen, etc.

> Geen externe instructeur nodig

Printen

> Geen wachttijden

Leer hoe u de instellingen van het printerstuurprogramma etc. moet wijzigen

Technische specificaties

Afwerken

>

Laat u zien hoe u afdrukken kunt sorteren of groeperen
en hoe u overige functies van de afwerkeenheid kunt
gebruiken
>

Voordelen

Scannen/Faxen
Bekijk hoe u documenten kunt scannen en kunt
versturen per e-mail, fax of naar boxbestemmingen

Systeemvereisten
Webbrowser
HTML5 compatibel, JavaScript ondersteund,
Internet Explorer 9 of hoger, nieuwste versie van Chrome,
Safari, Firefox of nieuwste mobiele browser
Internetverbinding
DSL-4000-toegang (min. 4 Mbit/s, 6 Mbit/s aanbevolen)
Ga naar:
http://ineo-navigator.develop.eu
Gebruikersnaam: develop
Wachtwoord: ineo
Contact:
ineonavigator@develop.eu
Aan de ineoNavigator kan ook met uw smartphone of
tablet worden deelgenomen. Probeert u het eens uit.
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van printen. Technische wijzigingen voorbehouden.
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