Xerox ConnectKey Technology
®

DE T KOMPLE T TE SYSTEM FOR E T PRODUK T IV T KONTOR

®

Din Workplace Assistant, bygget
på Xerox® ConnectKey® Technology
Virksomheder i dag kan ikke dække moderne, mobile og konstant online medarbejderes
behov for at arbejde produktivt ved hjælp af en enkelt kontormaskine. Workplace
Assistant er bygget på Xerox® ConnectKeyTechnology og hjælper virksomheder
med at opdage nye måder at gøre arbejdet smartere, nemmere og skabe den mest
produktive arbejdsplads. I stedet for at bruge printere som separate maskiner til
bestemte arbejdsopgaver har erhvervslivet brug for nutidige løsninger, der er praktisk
anvendelige i en moderne tid. Xerox® ConnectKey Technology leverer, hvad den lover.
Alle ConnectKey Technology-kompatible
printere og multifunktionsprintere
i vores sortiment er kernen i et komplet
produktivitetssystem til kontorer, som
kobler alle jeres maskiner sammen, med en
logisk og ensartet brugeroplevelse, mobilog cloud-opkobling, fuld datasikkerhed og
adgang til værditilførende services, der er
direkte klar til brug. I vil ikke nøjes med at
printe, scanne og kopiere. I vil opleve den
nemmeste opkobling nogensinde.

X E ROX® V E R S A L IN K® PR IN T E R

Printerne og multifunktionsprinterne
i VersaLink familien er 100 % appbaserede
workplace assistants, som er ideelle til
mindre, decentralt placerede arbejdsgrupper
uden adgang til fuld it-support. Betjeningen
er logisk, og brugerne kan arbejde og bruge
dem når og hvor som helst.

X E R O X ® A LT A L I N K ® P R I N T E R

AltaLink multifunktionsprinterne, der har
funktionalitet, kapacitet og skalerbarhed
til store, centralt placerede arbejdsgrupper,
leverer varen 100 % med de avancerede
efterbehandlingsmuligheder, som
virksomheden har brug for til at præstere
mere og samtidig reducere tidsforbruget
til arbejdsopgaver.
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Logisk brugerbetjening.
Endelig et sortiment af multifunktionsprintere, der fungerer, som I forventer – med
en ensartet brugeroplevelse på alle modeller – i fuld harmoni med de øvrige maskiner,
I har brug for til arbejdet.

E N S A R T E T B E TJ E N I N G

B E TJ E N I N G D I R E K T E PÅ M A S K I N E N

I N D I V I D U E LT I N D S T I L L E L I G E .

Med en ConnectKey Technologykompatibel kontormaskinpark, uanset
model, er brugeroplevelsen altid ens.
Typiske funktioner betjenes på samme
måde på alle maskinerne, så brugerne
kun skal lære betjeningen af én maskine
og derefter kan bruge dem alle.

Touch-betjening, som millioner af brugere
af smartphones og tablets er fortrolige
med i dag, findes nu også på den printer
eller multifunktionsprinter, som I bliver
afhængig af for at klare arbejdsopgaverne
nemt og hurtigt.

På grund af ConnectKeys fleksibilitet kan
brugerfladen på maskinerne indstilles til
kun at have de apps på skærmen, I bruger
mest, f.eks. “ét-tryksbaserede” workflows
til eller fra cloud eller netværksplaceringer.

®

Nye installationsguider til nem installation
og til at komme i gang med minimal eller
ingen it-support. Printerdriverne ser ud og
fungerer på samme måde, og Xerox ® Global
Print Driver ® kan anvendes på alle maskiner
uanset model.

De nemt overskuelige workflows betjenes
ved at trykke, stryge og klemme med
fingrene på en stor og tydelig tabletlignende farveskærm. Apps kan downloades
direkte fra Xerox ® App Gallery, og
brugerfladen kan indstilles, f.eks. ved
at placere de apps, I bruger mest, centralt
på skærmen. Det er en helt ny, og alligevel
velkendt, betjeningsmåde til nem og hurtig
udførelse af typiske arbejdsopgaver og selv
komplekse workflows.

Og fordi ConnectKey Technology er baseret
på den åbne systemarkitektur (Xerox
Extensible Interface Platform ®), kan også
højt specialiserede workflows indrettes
individuelt til behovet.
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Klar til mobil brug og cloud
Jeres medarbejdere, hvad enten de er hjemme, på farten eller på kontoret, benytter mange
forskellige enheder til deres arbejde – og sender eller henter dokumenter og information
mange forskellige steder fra. Xerox® ConnectKey® Technology samler det hele lige
ved hånden.

PA R AT T I L AT A R B E J D E PÅ D I N M Å D E

Alle ConnectKey Technology-kompatible
printere og multifunktionsprintere giver
jer fuld frihed til at arbejde hvor som helst,
og sådan som det passer jer, med direkte
opkobling til Google Drive, OneDrive og
DropBox samt flere muligheder via Xerox
App Gallery.
Muligheden for at opkoble og printe fra
forskellige enheder er et must til nutidens
mobile medarbejdere, og ConnectKeymultifunktionsprintere har trådløs
opkobling (som tilvalg) Wi-Fi ®,
frontpanelintegreret NFC (Near Field
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Communication) tap-to-pair, Apple ®
AirPrint ® og originale apps til Google
Cloud Print™, Xerox ® Print Service til
Android™ og Mopria ®.

PR AKT ISK , ALSIDIG OG OPKOBLE T
TIL CLOUD

Med brugervenlige apps, som f.eks. Xerox ®
@printbyXerox, er det lige så nemt at printe
til en ConnectKey-printer, som det er at
sende en e-mail med et vedhæftet bilag,
og at hente dokumenter og information
til ConnectKey-kompatible maskiner overalt
i verden. Det er nemt, sikkert og uden
arbejdsbegrænsninger.

Scanning eller udskrivning direkte
fra cloud, nem deling af dokumenter med
personer eller grupper uden omstændelige
procedurer og konvertering af trykte
materialer til redigerbare dokumenter. Det
er alt sammen muligt, direkte på maskinen.

Enestående sikkerhed
Sikkerhed har topprioritet i enhver virksomhed. Xerox® ConnectKey ® Technology
er mere sikker end branchestandarderne for sikkerhedsfunktioner og -teknologier.
Med fuld tryghed for datasikkerheden.

H ØJ E R E S I K K E R H E D S S TA N D A R D

Beskyttelse

Selvom datasikkerhed er indbygget som
standard i vores maskiner, er der ikke noget
standard over sikkerhedsniveauet på vores
ConnectKey Technology-kompatible
maskiner. Med vores helhedstilgang til
sikkerhed er alle systemkomponenter og
sårbare punkter totalt og optimalt beskyttet.

Vores komplette sikkerhedsforanstaltninger
forebygger ikke blot uvedkommende
adgang til printeren og beskytter jeres
data indefra. ConnectKey ® Technology har
sikkerhedsfunktioner, der forhindrer både
tilsigtet og utilsigtet sending af kritiske
data til uvedkommende.

Forebygning

Det gælder lige fra beskyttelse af printet
materiale ved at tilbageholde dokumenter,
indtil den rette bruger er ved maskinen,
til at forhindre scannet information i at nå
frem til andre end den tilsigtede modtager,
så jeres kritiske data altid er beskyttet
optimalt.

ConnectKey anvender et komplet sæt
sikkerhedsfunktionaliteter til at forebygge
ondsindede dataangreb, inficering af malware
og misbrug af uvedkommende adgang til
printeren, uanset om det er fra sendte data
eller ved betjening direkte på maskinen.
Alle adgangspunkter beskyttes, inkl.
brugerfladen, og inputporte, som er
tilgængelige for lejlighedsvise brugere,
samt forbindelser til pc'er, servere,
mobilenheder og cloud.
Overvågning
Xerox ® ConnectKey Technology kører
en fuld firmwarekontrol enten ved start*,
eller når den aktiveres af brugere. Den
advarer, hvis der registreres skadelige
ændringer på printeren. McAfee ®
Whitelisting** teknologi overvåger løbende
for skadelig malware og forhindrer den
automatisk i at køre.

Xerox beskytter også al jeres
lagrede information ved hjælp af stærk
kryptering. I kan slette behandlede eller
lagrede data, der ikke længere er brug for,
ved hjælp af algoritmer til datasletning
og -rensning godkendt af den offentlige
standardiseringsorganisation i USA (NIST)
og det amerikanske forsvarsministerium.***

E N O M F AT T E N D E T I L G A N G
TIL SIKKERHED

Forebyggelse mod
uautoriseret adgang
Overvågning af
mistænkelig eller
skadelig adfærd
Beskyttelse af
data og dokumenter
Eksterne
partnere

Sikkerhedspartnere
ConnectKey omfatter ekstra
sikkerhedsstandarder via vores samarbejde
med McAfee ®** og Cisco. Vi måler vores
sikkerhed ud fra internationale standarder
med certificeringer som Common Criteria
og FIPS 140-2, for at vi kan være sikre på, at
der er tillid til vores maskiner under de mest
datasikre forhold overhovedet.

* VersaLink® enheder
** AltaLink® and iSeries enheder
*** Kun for enheder med harddisk
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Adgang til den nyeste generation
af services
Med kombinationen af Xerox® ConnectKey ® Technology og Xerox® Intelligent Workplace
Services får I en optimeret it-infrastruktur, der er tilpasset jeres virksomhed, uanset størrelse.
Vores topavancerede analyseværktøjer og 3-trins tilgang sikrer, at I får den rette
kombination af teknologi, apps og løsninger.
A N A LY S E O G O P T I M E R I N G

A U T O M AT I S E R I N G O G F O R E N K L I N G

Xerox ConnectKey Technology omfatter
effektive styringsfunktioner til alle printere
eller multifunktionsprintere på jeres
netværk, bl.a. med mulighed for at sætte
grænser for printeropgaver, overvåge
forbrug og foretage backup og
genoprettelse*. I får større kontrol over
omkostningerne, belaster jeres it-struktur
mindre og får bedre funktionalitet generelt.

ConnectKey-kompatible maskiner, kombineret
med MPS, sætter skub i konverteringen fra
papir til digital. Med et stort og konstant
voksende bibliotek af apps til at downloade
kan I automatisere processer, spare tid og øge
medarbejderproduktiviteten. For eksempel
kan brugere ved hjælp af ét-tryksbaserede,
cloud-opkoblede apps scanne direkte til eller
fra typisk anvendte cloud-dokumentlagre, som
f.eks. DropBox® og Google Drive™, og scanne til/
printe fra Microsoft® Office 365®, konvertere

®

ConnectKey Technology-kompatible
maskiner overholder Cisco EnergyWise ®,
så I kan overvåge og holde styr på
strømforbruget i hele printerparken eller
maskine for maskine. I kan sætte grænser
for printeropgaver med Xerox ® Global Print
Driver ® og indstille materiale- og
strømbesparende printparametre med
Earth Smart-print. Derved reduceres spild
og strømforbrug samt opnås bedre indblik
i slutbrugeres anvendelse af printere.
BESKYT TELSE OG INTEGRERING

Maskiner, dokumenter og data er fuldt
beskyttet med indbygget sikkerhed, der
både overholder og er endnu bedre end
branchestandarder og myndighedskrav.
Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter
krypteret fortrolig print, sletning af printkø,
harddiskkryptering og harddiskoverskrivning**.
Ud over den indbyggede sikkerhed på
maskinen beskyttes sending af jeres data
også med integrering af fortrolig e-mail og
kryptering samt stærk sikkerhed fra eksterne
leverandører, som f.eks. McAfee® Whitelisting*.
Ved mobil- og cloud-baseret print
giver ConnectKey mobile og virtuelle
medarbejdere optimalt sikre muligheder
for at arbejde når og hvor som helst,
herunder ved nemt at printe via tablets
og smartphones med understøttelse af
Android™ enheder og Apple ® AirPrint ®.
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papirdokumenter til søgbare PDF-filer
på maskinen eller alle øvrige af de stort set
ubegrænsede muligheder for konvertering
af papir-til-digitaldokumenter integreret
med varemærkebeskyttede og tredjeparters
dokumentstyringssystemer, som f.eks.
Microsoft SharePoint® og Xerox® DocuShare®.

*Kun Xerox ® AltaLink ® enheder
**Gælder ikke for SSD’er

Portal til nye muligheder
Multifunktionsprintere baseret på Xerox® ConnectKey ® Technology er meget mere end
blot kontormaskiner. De er virtuelle assistenter på arbejdspladsen og kan transformere
produktiviteten på kontoret ved at kombinere alle de teknologier, kapaciteter og
udvidelsesmuligheder, du har brug for til få arbejdet - og hele arbejdsteamet - til at
glide mere effektivt.

B E TJ E N I N G S V E N L I G E , A P P B A S E R E D E
FUNKTIONER

ConnectKey Technology giver jeres
medarbejdere en helt ny grad af fleksibilitet,
effektivitet og muligheder både via
de indbyggede apps og dem, der kan
downloades fra Xerox App Gallery.
De indbyggede apps gør det nemmere
at printe, scanne og kopiere samt giver
adgang til kontaktlister og hyppigt
anvendte placeringer, mens apps fra
App Gallery giver brugerne mulighed for
at downloade apps, der kører uden server,
som f.eks. Print from DropBox™ og Scan
to Microsoft ® Office 365 ® direkte på
maskinens brugerflade.
Med Xerox App Gallery og Personalised
Application Builder (PAB)* kan Xerox'
samarbejdspartnere tilbyde yderligere
avanceret brugertilpasning til
automatisering af jeres individuelle
workflowbehov.
Alt dette giver adgang til ubegrænsede
muligheder for at strømline processer
og øge produktiviteten.

CLOUD - OPKOBLE T

Ud over den fantastiske produktivitet, som
ConnectKey og mobilapps giver adgang
til, kan samarbejdspartnere og uafhængige
softwareudviklere ved hjælp af vores Xerox
Extensible Interface Platform® (som er en
softwareplatform med åben arkitektur, der
er tilgængelig på alle ConnectKey-kompatible
maskiner lige fra printere i basisversion til
multifunktionsprintere i store afdelinger)
til byde avancerede løsninger til
dokumentstyring, automatisering af
workflows samt datasikkerhed og
tællerkontering.
Med Extensible Interface Platform kan
de ConnectKey Technology-kompatible
printere og multifunktionsprintere
tilpasses den måde, som jeres virksomhed
arbejder på ved hjælp af specialudviklede,
produktivitetsforbedrende totalløsninger
til dokumentstyring, tællerkontering,
mobilprint og brugeradgangskontrol.

Specialfunktion
X E R O X® E A S Y T R A N S L AT O R S E R V I C E

Med denne service kan brugere af en MFP scanne et dokument og straks få en printet
oversættelse og/eller besked via e-mail. Desuden kan dokumenter og billeder sendes
til denne service fra pc'er og alle iOS- og Android™-enheder. Det er blot et enkelt
eksempel på de avancerede muligheder og services, som Xerox ® ConnectKey ®
Technology giver adgang til.
Få mere at vide på www.xeroxtranslates.com.

* For Xerox partnerkunder. Xerox Direct-salgskunder
skal kontakte deres salgskonsulent for information
om Xerox ® MFP Workflow App Customisation
Program.
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Xerox enheder baseret på Xerox ConnectKey Technology
®

®

®

I får bedre, hurtigere og smartere måder at arbejde på med en ensartet brugeroplevelse,
mobil- og cloud-opkobling, nem automatisering, brancheførende sikkerhed og adgang til
et konstant voksende bibliotek med apps til yderligere funktionalitet og øget produktivitet.
L E T T E R /A 4 S O R T/ H V I D M A S K I N E R

L E T T E R /A 4 - FA RV E M A S K IN E R

Xerox ® VersaLink ®
C400-farveprinter

Xerox ® VersaLink
C500-farveprinter

Xerox ® VersaLink
C600-farveprinter

Xerox ® VersaLink
B400-printer

Xerox ® VersaLink
B600-printer

Xerox ® VersaLink
B610-printer

Xerox ® VersaLink
C405-multifunktionsfarveprinter

Xerox ® VersaLink
C505-multifunktionsfarveprinter

Xerox ® VersaLink
C605-multifunktionsfarveprinter

Xerox ® VersaLink
B405-multifunktionsprinter

Xerox ® VersaLink
B605-multifunktionsprinter

Xerox ® VersaLink
B615-multifunktionsprinter

TA B L O I D / A 4 - FA R V E M A S K I N E R

TA B L O I D / A 3 S O R T/ H V I D
MASKINER

Xerox ® VersaLink
C7000farveprinter

Xerox ® VersaLink
C8000farveprinter

Xerox ® VersaLink
C9000farveprinter

Xerox ® VersaLink
C7020/C7025/
C7030-multifunktionsfarveprinter

Xerox ® AltaLink
C8030/C8035/
C8045/C8055/
C8070-multifunktionsfarveprinter

Xerox ® VersaLink
B7025/B7030/
B7035-multifunktionsprinter

Få mere at vide om Xerox ® ConnectKey Technology ved at gå til www.connectkey.com.
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Xerox ® AltaLink
B8045/8055/8065/
8075/8090-multifunktionsprinter

