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XEROX® VERSALINK® 
-VÄRIMONITOIMITULOSTIN
Luotettava. Monipuolinen liitettävyys. Valmiina liiketoimintaasi.



XEROX® CONNECTKEY®  
-TEKNOLOGIA – TUOTTAVUUTESI 
PERUSTA

Xerox – yritys, joka on luonut modernin 
työympäristön – esittelee nyt seuraavan 
vallankumouksen työpaikkojen tuottavuudessa. 
Useiden laitteiden yhtenäisellä käyttäjäkoke-
muksella, mobiili- ja pilviyhteyksillä sekä 
kasvavalla valikoimalla sovelluksia työskentelet 
nopeammin, paremmin ja älykkäämmin.

Intuitiivinen käyttäjäkokemus
Kokonaan uusi, mutta tuttu vuorovaikutuksen 
tapa; tablettimainen käyttöliittymä ja sen 
elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus.

Mobiili- ja pilvivalmius
Välitön yhteys pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin 
suoraan käyttöliittymästä sekä pääsy 
esiladattuihin, pilvipohjaisiin palveluihin,  
joiden avulla voit työskennellä mistä,  
milloin ja miten haluat.

Huipputason tietosuoja
Asiakirjojen ja tietojen täysi, monikerroksinen 
suojaus, joka torjuu ja eliminoi uhkia ja täyttää 
tai jopa ylittää määrätyt säädökset.

Mahdollistaa seuraavan sukupolven palvelut
Työskentele tehokkaammin ja hallitse resursseja 
paremmin. Xeroxin® tulostuksenhallintapalvelujen 
integrointi mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden 
etäseurannan.

Portti uusiin mahdollisuuksiin
Laajenna mahdollisuuksiasi välittömästi  
ja ota käyttöön Xerox App Gallery, josta  
saat hyödyllisiä, digitaalisten työnkulkujen 
optimointiin tarkoitettuja sovelluksia. Käytä 
partneriverkostoamme ja suunnittele käyttöösi 
innovatiivisia, liiketoimintakohtaisia ratkaisuja. 

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista 
on osoitteessa www.connectkey.com

TÄYDELLISEN LUOTETTAVA 
HUIPPUSUORITTAJA

Xerox® VersaLink C7020DN on heti käyttövalmis 
värimonitoimitulostin, joka auttaa tehostamaan 
liiketoimintaa hoitamalla tulostustyöt tasaisen 
varmasti ja virheettömästi. Kun asennus ja 
määritykset sujuvat vaihe vaiheelta etenevien 
ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, 
laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Ensiluokkaisen luotettavaksi suunnitellussa 
VersaLink C7020DN:ssä on uudistettu 
tulostuskoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia 
osia, parannetut paperiradan komponentit ja 
edistyksellinen kuvantamisjärjestelmä.

VersaLink-tuotesarjassa on runsaasti toimintoja 
ja aikaa säästävää Xerox®-teknologiaa, joiden 
tarkoituksena on nopeuttaa tiedon jakamista ja 
vähentää tehottomia työnkulkuja. Skannausten 
ja faksien esikatselu auttaa varmistamaan 
tietojen tarkkuuden, ja sisäinen optinen 
tekstintunnistus helpottaa asiakirjojen 
arkistointia, järjestämistä ja hakua.

Tärkeiden tietojen suojaamiseen VersaLink-
laitteet käyttävät erittäin tiukkoja 
suojaustoimintoja, mukaan lukien suojattu 
tulostus ja korttitodennukseen perustuva 
käytönvalvonta.

Erinomaisen tulostuslaadun ansiosta myös 
töiden ulkoasu on paras mahdollinen. Jopa 
1200 x 2400 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa 
terävän tekstin, tarkat ääriviivat ja 
poikkeuksellisen värikylläisyyden,  
värialueiden peiton ja ihon sävyt.

PILVIVALMIS JA TEHOKAS.

VersaLink C7020DN -värimonitoimitulostimen 
suuri, mukautettavissa oleva seitsemän tuuman 
värikosketusnäyttö mahdollistaa toimintojen 
valinnan mobiililaitteista tutulla helppoudella.

Valmiiksi ladatut Xerox® ConnectKey® -sovellukset 
auttavat toimistotöiden optimoinnissa ja 
toimintoja voi lisätä laajasta Xerox App Gallery 
-sovelluskaupasta. Esimerkiksi Xerox® Easy 
Translator Service -sovellus kääntää skannattavat 
asiakirjat nopeasti monille eri kielille.

Tehtäviä voidaan nopeuttaa tallentamalla  
usein käytetyt asetukset esiasetuksiksi, jotka 
ovat tarvittaessa valittavissa työtä varten vain 
yhdellä kosketuksella. Simple ID -toiminnolla 
käyttäjät ja ryhmät voivat syöttää 
käyttäjätunnuksensa ja salasanansa vain  
kerran ja sen jälkeen nauttia nopeasta  
ja helposta pääsystä tehtäväkohtaisiin 
esiasetuksiin ja yleisiin sovelluksiin 
henkilökohtaisen aloitusnäytön avulla.

VALMIS OMIIN TYÖTAPOIHISI.

VersaLink C7020DN mahdollistaa vapauden 
työskennellä missä ja miten tahansa, sillä siitä  
on yhteys Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- 
ja Dropbox™-pilvipalveluihin ja pääsy 
lisäsovelluksiin Xerox® App Galleryn avulla.

Tämän päivän työntekijöille on avainasemassa 
mahdollisuus olla yhteydessä ja tulostaa monista 
eri laitteista. Versalink-tuotesarja vastaa tähän 
tarpeeseen seuraavilla toiminnoilla: Apple® 
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print 
Service Plug-in for Android™, Near Field 
Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® 
sekä lisävarusteena Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue sivulta www.xerox.com/mobile, miksi 
Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville 
ammattilaisille.

Xerox® VersaLink® C7020DN -värimonitoimitulostin

Xerox® ConnectKey® -teknologiaa hyödyntävä VersaLink 
C7020DN -värimonitoimitulostin on luotettava, erittäin tehokas 
ja saumattomasti integroitavissa. C7020DN on modernin 
toimiston korvaamaton apuväline. Se tukee pilviyhteyttä, 
mobiililaitteita ja sovelluksia auttaen sinua menestymään 
tänään ja on valmiina tulevaisuuteen.

Lisätietoja VersaLink-laitteiden 
toiminnoista on osoitteessa  
www.xerox.com/VersaLinkEG



12

3

4

5

6

11
9 10

13

12

7

14

8

1  110:n arkin kaksipuolisten originaalien 
automaattinen syöttölaite skannaa kaksipuoliset 
mustavalkoiset tai värilliset originaalit kopiointi-, 
skannaus- ja faksitöitä varten.

2  Valinnainen työtaso (suositellaan käsinitomalaitteen 
kanssa) antaa lisää tilaa asiakirjojen lajitteluun.

3  Kortinlukulaitteen paikka, jossa myös USB-portti.1

4  Tulostimen etupuolella olevan USB-portin1 avulla  
voit tulostaa nopeasti suoraan USB-muistitikulta sekä 
skannata suoraan muistitikulle.

5  100 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, 
jonka koko on 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 mm.

6  520 arkin vakiopaperialustalla 1 voidaan käyttää 
paperia, jonka koko on 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm.

USEITA PAPERIALUSTAVAIHTOEHTOJA  
JOKA TARPEESEEN:

7  Lisää yhden alustan moduuli työpöytämalliin ja 
kasvata paperin kokonaiskapasiteetti 1 140 arkkiin 
(sisältää ohisyöttöalustan). 

8  Yhden paperialustan ja jalustakaapin moduuli 
kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetin 1 140 arkkiin 
(sisältää ohisyöttöalustan). Saat myös tilaa värikasettien 
ja muiden tarvikkeiden säilytykseen.

9  Valinnainen  kolmen paperialustan moduuli 
kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetti 2 180 arkkiin 
(sisältää ohisyöttöalustan). 

10  Valinnainen tandemalustamoduuli, kasvattaa 
paperin kokonaiskapasiteetin 3 140 arkkia (sisältää 
ohisyöttöalustan).

11  Valinnaisen ison paperialustan kapasiteetti on  
2 000 A4-arkkia, mikä kasvattaa paperin 
enimmäiskapasiteetin 5 140 arkkiin.

LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA 
VIIMEISTELYVAIHTOEHDOILLA:

12  Kaksi luovutusalustaa (valinnaiset työpöytämallin 
kanssa) kapasiteetiltaan 250 arkkia/alusta, alempi 
alusta limittävä.

13  Valinnainen Office-viimeistelylaite LX tarjoaa 
edistyneitä viimeistelytoimintoja sekä valinnaisen 
vihkolaitteen (taiveura, satulanidonta).

14  Valinnainen integroitu Office-viimeistelylaite 
tarjoaa 500 arkin nippuluovutuksen ja 50 arkin 
nidonnan.

1 USB-portit voidaan poistaa käytöstä.

VIIMEISTELYOMINAISUUDET

ERINOMAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ

Saammeko esitellä uuden 7-tuumaisen värikosketusnäyttömme – käyttöliittymä, joka asettaa mukautettavuuden, 
yksilöinnin ja joustavuuden standardit uusiksi. 

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki sekä tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine 
ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työvaiheita.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on 
sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti  
ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämä laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verraton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink ® C7020DN 
-värimonitoimitulostimen käyttäjiä työskentelemään entistä nopeammin ja tehokkaammin.



Xerox® VersaLink® C7020DN

LAITETIEDOT VersaLink C7020DN
Nopeus Jopa 20 sivua minuutissa 
Käyttömäärä/kk1 Jopa 87 000 sivua 
Kiintolevy/Suoritin/Muisti 320 Gt2/1,05 GHz Dual-core/4 Gt:n muisti
Liitettävyys Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® sekä valinnainen Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair

Ohjaimen toiminnot Yhtenäistetty osoitteisto, määritysten kloonaus, skannauksen esikatselu, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox®-tilikirjaus, 
rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistautuminen, online-tuki

Tulostus ja kopiointi  Tarkkuus Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi; Tulostus: Jopa 1200 x 2400 dpi
Ensimmäinen kopiosivu valmis Jopa 9,0 sekunnissa värillisenä / 6,9 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen tulostesivu valmis Jopa 9,4 sekunnissa värillisenä / 7,2 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/valinnainen Adobe® PostScript® 3™
Tulostustoiminnot Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, tallennettu työ, Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, 

tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten 
oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu

Paperialustat Vakiona Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 110 arkkia: Nopeus: jopa 55 kuvaa/min; erikoiskoot (2-puoliset):  
125 x 110 – 297 x 431,8 mm; erikoiskoot (1-puoliset): 125 x 85 – 297 x 431,8 mm
Ohisyöttöalusta: 100 arkkia; erikoiskoot: 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 mm
Alusta 1: 520 arkkia; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm

Valinnaisena Yhden alustan moduuli: 520 arkkia; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm
Yksi alusta ja jalustakaappi: 520 arkkia; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm
Kolmen alustan moduuli (1 560 arkkia): 520 arkkia/alusta; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm
Iso tandemalusta (2 520 alusta): Alusta 2: 520 arkkia; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm; alusta 3: 870 arkkia; erikoiskoot: A4 tai B5; 
alusta 4: 1 130 arkkia; erikoiskoot: A4 tai B5

Valinnaisena Kirjekuorialusta: jopa 60 kirjekuorta: #10 commercial, Monarch, DL, C5: erikoiskoot: 98 x 148 – 162 x 241 mm
Iso paperialusta: 2 000 arkkia; erikoiskoot: A4 tai B5

Paperin 
luovutus/
viimeistely

Vakiona

Valinnaisena

Kaksi luovutusalustaa2: 250 arkkia/alusta, alempi alusta limittävä
Integroitu Office-viimeistelylaite: 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, yksi nidontakohta  
Office-viimeistelylaite LX: 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, kolme nidontakohtaa, valinnainen rei’itys, valinnainen vihkolaite 
(taiveura, satulanidonta)  
Käsinitomalaite ja työtaso: Nitoo 50 arkkia

INTUITIIVINEN KÄYTTÄJÄKOKEMUS
Mukauta ja personoi Mukautus laitteella, käyttäjäkohtainen aloitusnäytön personointi, useita aloitusnäyttöjä Simple ID -toiminnolla, laitekohtainen käyttöliittymän 

mukautus, toimintoja ja työnkulkuja Xerox App Gallerysta ja Xerox® App Studiosta
Tulostinajurit Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver® ja Mobile Express Driver®

Xerox® Embedded Web Server Tietokone tai mobiililaite – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaus
Esikatselu Skannauksen esikatselu / faksin suurennus, pyöritys, sivun lisäys
Tulostustoiminnot Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, työn tallennus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn 

tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, 
sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu

Skannaus Optinen tekstintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS,  
JPEG, TIFF; mukavuusominaisuudet: Skannaus käyttäjän kotihakemistoon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/XPS/TIFF/ 
salasanalla suojattu PDF

Faksi Valinnainen faksaus laitteelta (yksi- tai kolmilinjainen faksi, sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin ja faksin välityksen sähköpostiin), valinnainen FOIP 
(Fax over IP)

MOBIILI- JA PILVIVALMIUS
Mobiilitulostus Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service and Mopria® Print Service Plug-ins for Android™
Mobiilivaihtoehdot @PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print ja Mobile Print Cloud4, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing4, Xerox® Mobile Link App3. Sovelluksia löytyy 

osoitteesta www.xerox.com/officemobileapps
Pilvipalveluyhteydet3 Tulostus/skannaus: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® jne.
HUIPPUTASON TIETOSUOJA
Verkkoturvallisuus IPsec, HTTPS, sähköpostin salaus. Verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS, turvallisuussertifikaatit, automaattinen itse allekirjoitettu sertifikaatti
Pääsy laitteeseen Laiteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, 

älykorttien käyttöönotto (CAC/PIV/.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka
Tietojen suojaus Ohjatut asennus-/tietoturvatoiminnot, yksittäisten töiden salaus HTTPS/IPPS-lähetyksen avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2)  

ja kiintolevyn päällekirjoitus6, Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408) (arvioitavana)
Asiakirjojen suojaus Suojattu tulostus, suojattu faksaus, suojattu skannaus, suojattu sähköposti, salasanasuojattu PDF
MAHDOLLISTAA SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT
Tulostuksenhallinta Xeroxin® tulostuksenhallinta ja mobiilipaketti4, määritysten kloonaus, Xerox®-tilikirjaus, Equitrac4, Y Soft4 jne.
Tulostusympäristön hallinta Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automaattinen mittarienluku, tulostuksenhallinnan työkalut
Kestävä kehitys Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, käyttäjätunnuksen tulostus reunukseen
PORTTI UUSIIN MAHDOLLISUUKSIIN
Pilvipalvelut Xerox® Easy Translator4, useita lisäpalveluja saatavana
Xerox App Gallery Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Osoitteessa www.xerox.com/appgallery on tietoja saatavana olevista Xerox®-sovelluksista, joiden 

avulla voidaan lisätä uusia toimintoja.
1 Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei oleteta jatkuvan säännöllisesti; 2 Kiintolevy ja kaksi luovutusalustaa ovat valinnaisia työpöytämallissa; 3 Ilmainen (lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen) –  
www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Maksullinen; 5 Katso AirPrint-sertifikaattien luettelo osoitteesta www.apple.com; 6 Vaatii kiintolevyn.

VersaLink C7020DN -värimonitoimitulostin käyttää Xerox® ConnectKey® -teknologiaa.  
Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com
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