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XEROX® VERSALINK® 
FARVEMULTIFUNKTIONSPRINTER
Pålidelig. Forbundet. Klar til erhvervsbrug.



XEROX® CONNECTKEY® 

-TEKNOLOGI – FORBINDELSESLEDDET 
TIL DIT KOMPLETTE 
PRODUKTIVITETSØKOSYSTEM

Fra Xerox – som har skabt den moderne 
arbejdsplads – præsenterer vi den næste 
revolution inden for produktivitet på 
arbejdspladsen. Med en ensartet 
brugeroplevelse på tværs af en bred vifte af 
enheder, tilslutning til mobil og skyen samt  
et stadigt voksende bibliotek af apps, der kan 
bruges til at udvide funktionaliteten, kan du 
arbejde hurtigere, bedre og smartere.

Intuitiv brugeroplevelse
En helt ny – og dog meget velkendt – måde  
at interagere på, som giver en tabletlignende 
oplevelse med bevægelsesbaseret styring af 
berøringsskærmen og nem tilpasning.

Klar til mobil og skyen
Øjeblikkelig tilslutning til skyen og mobile enheder 
direkte fra brugergrænsefladen med adgang til 
forudindlæste og skyhostede tjenester, der giver 
dig mulighed for at arbejde på det sted, det 
tidspunkt og den måde, du ønsker.

Toneangivende sikkerhed
Fuld beskyttelse på flere niveauer af både 
dokumenter og data, beskyttelse mod og 
eliminering af nye trusler og opfyldelse af 
myndighedernes juridiske krav.

Mulighed for brug af den næste  
generation af tjenester
Arbejd hurtigere, og administrer ressourcer på 
en mere effektiv måde. Let integration af Xerox® 
Managed Print Services giver mulighed for 
fjernovervågning af servicelevering og 
forbrugsstoffer.

Gateway til nye muligheder
Udvid øjeblikkeligt dine muligheder med adgang 
til Xerox App Gallery med apps, som er designet 
til optimering af digitale arbejdsgange i den 
virkelige verden. Benyt vores partnernetværk 
med henblik på design af innovative og 
virksomhedsspecifikke løsninger. 

Læs mere om, hvordan du kan arbejde på en 
smartere måde, på www.connectkey.com

PROBLEMFRI DRIFTSSIKKERHED.  
OVERLEGEN YDEEVNE.

Din Xerox® VersaLink C7020DN farvemulti-
funktionsprinter er nem at sætte op og udfører 
opgaverne på en ensartet og fejlfri måde, så  
din virksomhed kan arbejde mere effektivt.  
Du kan gå i gang med det samme takket  
være installationsvejledninger og trinvise 
konfigurationsindstillinger, som kan udføres 
uden inddragelse af it-afdelingen.

VersaLink C7020DN er udviklet til overlegen 
driftssikkerhed, og dens nye hardwaredesign 
har færre bevægelige dele, kraftigere 
papirgangskomponenter og et avanceret 
billedsystem.

VersaLink-enheder er fyldt med funktioner  
og tidsbesparende Xerox®teknologier, der er 
designet til at fremskynde informationsdeling 
og reducere ineffektive arbejdsgange. Du  
kan sikre informationsnøjagtighed med 
forhåndsvisning af scanning og fax og let 
arkivere, organisere og søge med scannede 
dokumenter ved hjælp af indbygget optisk 
tegngenkendelse (OCR).

VersaLink-enheder er udstyret med strenge 
sikkerhedsfunktioner til at beskytte vigtig 
information, herunder fortrolig udskrivning  
og kortgodkendelse til adgangskontrol.

Du kan stole på den overlegne printkvalitet,  
der får dit arbejde til at tage sig bedst muligt 
ud. En printopløsning på op til 1200 x 2400 dpi 
giver knivskarp tekst og detaljerede streger  
samt fantastisk levende farver, dækkende 
udfyldninger og hudtoner.

CLOUD-OPKOBLET.  
PERSONLIG EFFEKTIVITET.

På VersaLink C7020DN-farvemulti-
funktionsprinterens store konfigurerbare 
7-tommers farveberøringsskærm kan du let 
trykke, stryge og knibe dig vej gennem opgaver 
og funktioner på samme lette måde som  
på mobile enheder.

Forudinstallerede Xerox® ConnectKey® apps 
hjælper med at optimere kontoreffektivitet,  
og skærmadgang til det omfattende Xerox® 
App Gallery sikrer øget funktionalitet med  
f.eks. Xerox® Easy Translator Service-appen,  
der hurtigt kan oversætte scannede  
dokumenter til flere forskellige sprog.

Udfør hurtigt opgaver ved at gemme 
almindelige indstillinger som faste 
indstillingssæt for simpel et-tryks 
opgavekonfiguration. Med Simple ID kan 
individuelle brugere og grupper indtaste  
et bruger-id og en adgangskode én gang  
og derefter have hurtig, sikker og nem  
adgang til opgavespecifikke faste indstillinger 
og almindeligt anvendte apps på en  
personlig startskærm.

KLAR TIL DEN MÅDE, DU ARBEJDER PÅ.

Med VersaLink C7020DN får du frihed til at 
arbejde, hvor og hvordan du vil – med direkte 
forbindelse til Google Drive™, Microsoft® 
OneDrive® og Dropbox™ og med adgang til 
yderligere indstillinger via Xerox App Gallery.

Nutidens arbejdstager har brug for at kunne 
forbinde til og udskrive fra flere enheder, og 
VersaLink-enheder imødekommer dette behov 
med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, 
Xerox® Print Service Plug-in for Android™,  
Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair  
og Mopria® samt Wi-Fi og Wi-Fi Direct som 
ekstraudstyr.

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det eneste 
rigtige valg til mobile medarbejdere i dag, på: 
www.xerox.com/mobile

Xerox® VersaLink® C7020DN farvemultifunktionsprinter

Den Xerox® ConnectKey®-teknologikompatible 
farvemultifunktionsprinter VersaLink C7020DN giver problemfri 
driftssikkerhed, gnidningsfri integration og avanceret 
produktivitet. C7020DN er cloud-opkoblet og kompatibel med 
mobile enheder og apps og samtidig let at gøre personlig. Den 
er din moderne assistent på arbejdspladsen, der gør dig i stand 
til at yde dit bedste i dag og forbereder dig på fremtiden.

Du kan finde ud af mere om  
VersaLink-enhedernes funktioner på 
www.xerox.com/VersaLinkEG
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1  En duplex automatisk dokumentfremfører (DADF)  
til 110 ark scanner to-sidede sort/hvide eller 
farveoriginaler til kopi-, scannings- og faxopgaver.

2  Arbejdsbordflade (tilbehør) (anbefales med 
Convenience-hæftemaskinen) giver god plads  
til sortering af dokumenter.

3  Kortlæserrille med indlejret USB-port.1

4  USB-port, der er nem at komme til1 giver brugerne 
mulighed for hurtigt at printe fra eller scanne til 
almindelige USB-hukommelsesenheder.

5  Specialmagasin til 100 ark til medieformater fra  
88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm.

6  Standarmagasin 1 til 520 ark til medieformater  
fra 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.

FLERE MULIGHEDER FOR PAPIRMAGASINER 
TIL ALLE BEHOV:

7  Tilføj enkeltmagasinmodulet for at øge den samlede 
papirkapacitet til 1.140 ark (indeholder specialmagasin). 

8  Modul med enkeltmagasin med holder (tilbehør) 
øger den samlede papirkapacitet til 1.140 ark 
(indeholder specialmagasin) og giver mulighed for 
opbevaring af tonerpatroner og andre forbrugsvarer.

9   Modul med tre magasiner (tilbehør) øger den 
samlede papirkapacitet til 2.180 ark (indeholder 
specialmagasin). 

10  Modul med stort tandempapirmagasin (tilbehør) 
giver en samlet papirkapacitet på op til 3.140 ark 
(indeholder specialmagasin).

11  Stort papirmagasin (tilbehør) har plads til 2.000 A4 
ark, hvilket øger den maksimale papirkapacitet til  
5.140 ark.

OPNÅ STØRRE FLEKSIBILITET MED 
EFTERBEHANDLINGSINDSTILLINGER:

12  Dobbelte udfaldsbakker (tilbehør) stabler op til  
250 ark hver, forskudte sæt i nederste bakke.

13  Office Finisher LX (tilbehør) giver dig avancerede 
efterbehandlingsfunktioner til en god pris og mulighed 
for oprettelse af hæfter (rille, ryghæftning).

14  Integreret Office Finisher (tilbehør) indeholder 
stakningsmagasin til 500 ark, hæftning af 50 ark, 
hæftning i en placering.

1 USB-porte kan deaktiveres.

EFTERBEHANDLINGSPRODUKTER

FREMRAGENDE BERØRINGSSKÆRM

Vores vipbare 7-tommers farveberøringsskærm er brugergrænsefladen, der giver fremragende muligheder for tilpasning  
og alsidighed. 

Den fungerer på samme måde som skærme på mobile enheder med understøttelse af indtastning og opgavefokuserede 
apps, der har et ensartet udseende og ensartet funktionalitet med brug for færre trin til at fuldføre selv de mest  
komplekse opgaver.

Et meget intuitivt layout fører dig gennem hver opgave fra start til slut med et naturligt hierarki, der placerer kritiske 
funktioner nær toppen af skærmen og almindeligt anvendte indstillinger forrest og midt på. Vil du gerne placere en  
funktion eller app et andet sted? Du kan let tilpasse layoutet efter dit behov.

Den uovertrufne balance mellem hardwareteknologi og softwarekapacitet hjælper alle, der bruger VersaLink®  
C7020DN-farvemultifunktionsprinteren, til at få arbejdet fra hånden på en hurtigere og mere effektiv måde.



Xerox® VersaLink® C7020DN

MASKINSPECIFIKATIONER VersaLink C7020DN
Printhastighed Op til 20 sider i minuttet 
Produktivitet pr. måned1 Op til 87.000 sider 
Harddisk/processor/hukommelse 320 GB HDD2/1,05 GHz Dual-core/4 GB hukommelse
Opkobling Ethernet 10/100/1000 Base-T, højhastigheds-USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med Wi-Fi Kit og NFC Tap-to-Pair som ekstra tilbehør

Controllerfunktioner Samordnet adressebog, Konfigurationskloning, Scanningsforhåndsvisning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery,  
Xerox® Standardkontering, rollebaserede tilladelser, Convenience-godkendelse aktiveret, onlinesupport

Kopi- og print opløsning Kopiering: Op til 600 x 600 dpi. Print: Op til 1200 x 2400 dpi
Tid for første kopi (tager kun) Kun 9,0 sekunder i farver/6,9 sekunder i sort/hvid
Første print efter Kun 9,4 sekunder i farver/7,2 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivelsessprog PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/optional Adobe® PostScript® 3™
Udskrivningsfunktioner Udskriv fra USB, fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Xerox® Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, 

fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 
2-sidet udskrivning (som standardindstilling), spring over blanke sider, kladdetilstand

Papirfremføring Standard Duplex automatisk dokumentfremfører (DADF): 110 ark: Hastighed: Op til 55 sider i minuttet (ipm); brugerdefinerede formater (duplex):  
125 x 110 mm til 297 x 431,8 mm. Brugerdefinerede formater (simplex): 125 x 85 mm til 297 x 431,8 mm
Specialmagasin: 100 ark. Brugerdefinerede formater: 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm
Magasin 1: 520 ark. Brugerdefinerede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm

Tilbehør Enkeltmagasinmodul: 520 ark. Brugerdefinerede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm
Enkeltmagasin med holder: 520 ark. Brugerdefinerede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm
Modul med tre magasiner (1.560 ark): 520 ark hver. Brugerdefinerede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm
Stort tandempapirmagasin (2.520 ark): Magasin 2: 520 ark. Brugerdefinerede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.  
Magasin 3: 870 ark. Standardformater: A4 eller B5. Magasin 4: 1.130 ark. Standardformater: A4 eller B5

Tilbehør Konvolutbakke: Op til 60 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5. Specialformater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm
Stort magasin (HCF): 2.000 ark. Standardformater: A4 eller B5

Papirudfald/
efterbehandling

Standard

Tilbehør

Dobbelt udfaldsbakke2: 250 ark hver. Forskudte sæt i nederste bakke
Integreret Office Finisher: 500-arkstabler, 50 ark stablet, hæftning i en placering  
Office Finisher LX: 2.000-arkstabler, 50 ark stablet, 3-positionshæftning, mulighed for hulning, mulighed for oprettelse af hæfter  
(score, sadelhæftning)  
Convenience-hæftemaskine med arbejdsbordflade: Hæfter 50 ark

INTUITIV BRUGEROPLEVELSE
Tilpas Enkel tilpasning, tilpas startskærmen efter bruger, flere startskærme med enkelt id, tilpas efter sted, funktion eller arbejdsgang med Xerox App 

Gallery og Xerox® App Studio
Printerdrivere Opgaveidentificering, tovejs-status, opgaveovervågning, Xerox® Global Print Driver® og Mobile Express Driver®

Xerox® Integreret webserver Pc eller mobil – statusoplysninger, intuitivt design, indstillinger, enhedshåndtering, kloning
Forhåndsvisning Forhåndsvisning af scan/fax med Zoom, Roter, Tilføj side
Printfunktioner Udskriv fra USB, fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Xerox® Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, 

fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 
2-sidet udskrivning (som standardindstilling), spring over blanke sider, kladdetilstand

Scan Optisk tegngenkendelse (OCR), scan til USB/e-mail/netværk (FTP/SMB), formater til scanningsfil: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Convenience-
funktioner: Scan til hjem, søgbar PDF, enkelt-/flersidet PDF/XPS/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF

Fax Fax direkte fra maskinen (mulighed for 1 eller 3 faxlinjer, med LAN Fax, Direkte fax, Videresendelse af fax til e-mail), Fax Over IP som tilbehør
KLAR TIL MOBIL OG SKYEN
Mobil udskrivning Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service og Mopria® Print Service Plug-ins for Android™
Mobilitet @PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print og Mobile Print Cloud4, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing4, Xerox® Mobile Link App3. Besøg  

www.xerox.com/officemobileapps for at se de tilgængelige apps.
Cloud Connectors3 Print fra/scan til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® med mere.
TONEANGIVENDE SIKKERHED
Netværkssikkerhed IPsec, HTTPS, krypteret e-mail. Netværksgodkendelse, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhedscertifikater, automatisk selvsignerede certifikat
Enhedsadgang Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, filtrering af port/IP/domæne, revisionslog, adgangskontroller, brugertilladelser,  

Smart Card aktiveret (CAC/PIV/.NET), Xerox®-slot til integreret kortlæser
Databeskyttelse Installations/sikkerhedsguider, kryptering på jobniveau via HTTPS/IPPS-angivelse, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og 

billedoverskrivning6, Common Criteria Certification (ISO 15408) (under evaluering)
Dokumentsikkerhed Sikker print, fax, scan, e-mail, adgangskodebeskyttet PDF
MULIGHED FOR BRUG AF DEN NÆSTE GENERATION AF TJENESTER
Printstyring Xerox® Print Management og Mobility Suite4, Konfigurationskloning, Xerox® Standardkontering, Equitrac4, Y Soft4 med mere
Printstyring Xerox® Enhedshåndtering, Xerox® Support Assistance, automatisk måleraflæsning, administrerede printtjenester
Bæredygtighed Cisco EnergyWise®, Earth Smart-print, printbruger-id på margener
GATEWAY TIL NYE MULIGHEDER
Skytjenester Xerox® Easy Translator4, Xerox® Healthcare MFP (kun USA)4, mulighed for mange flere tjenester
Xerox App Gallery Mange tilgængelige apps og skytjenester. Besøg www.xerox.com/appgallery for at se det voksende udvalg af Xerox®-apps, du kan bruge til at 

tilføje funktioner.
1 Maks. kapacitet forventet for en måned. Forventes ikke opretholdt hele tiden. 2 HDD-udfaldsbakker og dobbelte udfaldsbakker er ekstra tilbehør på desktopmodellen. 3 Kan downloades gratis fra Xerox App 
Gallery til printeren – www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Købt. 5 Besøg www.apple.com for en liste over AirPrint Certification; 6 Kræver harddisk.

VersaLink C7020DN-farvemultifunktionsprinteren er baseret på Xerox® ConnectKey®-teknologi.  
Få mere at vide på www.connectkey.com
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