
Các thông tin như của tháng 02 năm 2022.

Cloud On-Demand Print Môi Trường Hoạt Động

Môi trường vận hành của trình duyệt web Hệ điều hành Windows

Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ

Windows 11 (64bit)

Windows 10 (32bit)

Windows 10 (64bit)

Windows 8.1 Update (32bit)

Windows 8.1 Update (64bit)

Trình Duyệt Web

Internet Explorer 11

Microsoft Edge 86 hoặc cao hơn

Mozilla Firefox ESR 78

Mozilla Firefox 82 hoặc cao hơn

Google ChromeTM 87 hoặc cao hơn

Ngôn ngữ hỗ trợ *1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Nhật

*1: Hiển thị bằng ngôn ngữ đã được lựa chọn trong mục [Ngôn ngữ] ở cuối màn hình đăng nhập. Nếu bạn chọn
[Tiếng Trung giản thể], ngôn ngữ hiển thị sẽ là tiếng Anh. Ngôn ngữ hiển thị cho người dùng Khách sẽ giống với
ngôn ngữ cài đặt khi đăng nhập.

Môi trường vận hành của trình duyệt web Hệ điều hành Mac

Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ

macOS 12 Monterey

macOS 11 Big Sur

macOS 10.15 Catalina

macOS 10.14 Mojave

macOS 10.13 High Sierra

Trình Duyệt Web

Apple Safari 15

Apple Safari 14

Apple Safari 13

Apple Safari 12

Apple Safari 11

Apple Safari 10

Ngôn ngữ hỗ trợ *1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Nhật

*1: Hiển thị bằng ngôn ngữ đã được lựa chọn trong mục [Ngôn ngữ] ở cuối màn hình đăng nhập. Nếu bạn chọn
[Tiếng Trung giản thể], ngôn ngữ hiển thị sẽ là tiếng Anh. Ngôn ngữ hiển thị cho người dùng Khách sẽ giống với
ngôn ngữ cài đặt khi đăng nhập.

Môi trường vận hành của trình duyệt web Hệ điều hành Linux®

Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ

Ubuntu® 18.04 LTS (64bit)

CentOS 6.9 (32bit)

CentOS 7.3 (64bit)
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Mục Mô tả

Trình Duyệt Web
Mozilla Firefox ESR 60

Mozilla Firefox 62 hoặc cao hơn

Ngôn ngữ hỗ trợ *1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Nhật

*1: Hiển thị bằng ngôn ngữ đã được lựa chọn trong mục [Ngôn ngữ] ở cuối màn hình đăng nhập. Nếu bạn chọn
[Tiếng Trung giản thể], ngôn ngữ hiển thị sẽ là tiếng Anh. Ngôn ngữ hiển thị cho người dùng Khách sẽ giống với
ngôn ngữ cài đặt khi đăng nhập.

Môi trường vận hành Windows Print Tool

Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ

Windows 11 (64bit)

Windows 10 (32bit)

Windows 10 (64bit)

Windows 8.1 Update (32bit)

Windows 8.1 Update (64bit)

CPU Phù hợp với các giá trị được đề nghị cho từng hệ điều hành

Dung lượng ổ cứng Dung lượng trống từ 300 MB hoặc hơn *1

Dung lượng bộ nhớ Phù hợp với các giá trị được đề nghị cho từng hệ điều hành

Hiển thị Phù hợp với các giá trị được đề nghị cho từng hệ điều hành *2

Yêu cầu phần mềm

Microsoft .NET Framework 4.8

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Microsoft Outlook 2016 *3

Microsoft Outlook 2013 *3

Microsoft Outlook 2010 *3

Windows Store Application "Mail" *3

Gmail TM*3

Mozilla Thunderbird *3

Ngôn ngữ hỗ trợ *4 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Nhật

*1: Nếu chưa cài đặt Microsoft .NET Framework, cần thêm khoảng từ 280 MB đến 2 GB dung lượng trống.

*2: Độ phân giải tối thiểu là XGA (1024 x 768 pixels).

*3: Cần thiết trong trường hợp chọn gửi tin nhắn báo tập tin tải lên thành công.

*4: Nếu hệ điều hành dùng tiếng Nhật, Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung phồn, tiếng Thái thể hay tiếng Việt, màn hình
công cụ in sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ giống như hệ điều hành. Nếu hệ điều hành dùng ngôn ngữ nào khác
ngoài những ngôn ngữ trên, trang màn hình công cụ in sẽ hiển thị bằng tiếng Anh.
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Phần mềm di động chuyên dụng môi trường iOS

Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ

iOS 15

iOS 14

iOS 13

iPadOS 15

iPadOS 14

iPadOS 13

Ngôn ngữ hỗ trợ *1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Nhật

*1: Nếu hệ điều hành dùng tiếng Nhật, Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung phồn, tiếng Thái thể hay tiếng Việt, màn hình
ứng dụng di động (iOS) sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ giống như hệ điều hành. Nếu hệ điều hành dùng ngôn
ngữ nào khác ngoài những ngôn ngữ trên, màn hình ứng dụng di động (iOS) sẽ hiển thị bằng tiếng Anh.

Phần mềm di động chuyên dụng môi trường AndroidTM

Mục Mô tả

Hệ điều hành hỗ trợ

AndroidTM 12.0

AndroidTM 11.0

AndroidTM 10.0

AndroidTM 9.0

AndroidTM 8.0

AndroidTM 7.1

AndroidTM 7.0

AndroidTM 6.0

AndroidTM 5.1

AndroidTM 5.0

AndroidTM 4.4

Ngôn ngữ hỗ trợ *1 Tiếng Anh, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Hàn, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Nhật

Ghi chú: Các ứng dụng này chưa được thử nghiệm trên toàn bộ các dòng máy thỏa mãn môi trường vận hành.

*1: Nếu hệ điều hành dùng tiếng Nhật, Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung phồn, tiếng Thái thể hay tiếng Việt, màn hình
ứng dụng di động (AndroidTM) sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ giống như hệ điều hành. Nếu hệ điều hành dùng
ngôn ngữ nào khác ngoài những ngôn ngữ trên, màn hình ứng dụng di động (AndroidTM) sẽ hiển thị bằng tiếng
Anh.


