
Xerox Workplace Cloud
Kom i gang med



Det første du gjør

Før du kan begynne og bruke løsningen må du 
opprette en brukerkonto
1. Gå inn på https://xwc.services.xerox.com 

Velg Opprett brukerkonto
Fyll inn din mailadresse, trykk Send inn (NB ikke 
bruk alias epostadresse, men ditt M365 
brukernavn)

2. Fyll inn firmakode 43VNA5, trykk Send inn
Et midlertidig passord blir sendt til din e-post. 
Tast inn mottatt passord
Tast inn nytt ønsket passord. Send inn.

NB! MAC brukere

For Mac brukere så anbefaler Xerox å oppdatere xerox printdrivere, dette gjøres ved å 
laste ned og installere driver  macOS driver

Du har nå opprettet bruker i nytt printsystem og vil nå bli logget på din printer portal. 
Installer driver på din PC/MAC ved å velge Skriv ut deretter Skrivebord. Last ned og 
installer windows eller MAC versjon av driver merket med gult på bilde over. Det vil 
automatisk bli lagt til en ny standard skriver som heter NN NN på din PC/Mac.



Kjør filen som lastes ned for å 
installere driver. Velg OK

Velg Neste

3.1.

2. 4.

Velg «jeg godtar vilkårene i 
lisensavtalen» og trykk Neste

Trykk Neste



Velg Installer

La installasjon fullføres

3.1.

2.

Klikk Fullfør



Når printer er installert på din PC/MAC kan du skrive ut til 
XXX Print som du nå har installert på din PC/MAC. Du kan 
helte utskriften fra en hvilket som helst av Xerox printerne 
som er med i løsningen. 

På printeren vil du møte følgende skjerm.

Du har flere alternativer til pålogging
1. Adgangskort, Rfid brikke, bankkort etc, første gang kortet 

leses på printer må du legge inn brukernavn og passord som 
du opprettet i starten av denne guiden for å registrere 
kort/brikke på din bruker.

2. Xerox Workplace app på mobil (fra app kan en åpne printer 
ved hjelp av QR kode eller PIN som vises på printerens 
display, aktivere utskrifter som er sendt fra PC/MAC etc)   NB! 
Husk å logge deg på i app med din bruker/passord og 
firmakode 43VNA5

3. Brukernavn og passord Logge deg på med på skriver for å 
hente utskrift.

Printer vil spør om å skrive ut alle ventende jobber ved 
pålogging, om du ønsker å gjøre endringer på printjobber(antall, 
1-2 sidig,farge etc) så kan du svare nei og gå inn i appen 
@PrintbyXerox og gjøre endringer evnt slette printjobb.










