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Det er ikke en maskin.  
Det er en smart jobbassistent.

Dagens arbeidsplass har utviklet seg utover evnen til en enkelt maskin til å dekke 
produktivitetsbehovene til moderne, mobile medarbeidere som alltid er tilkoplet. Det er på tide  
å slutte å tenke på skrivere som frittstående, oppgavespesifikke arbeidshester, og begynne å 
kreve mer oppdaterte, nyttige og anvendelige løsninger. 

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNOLOGI LEVERER. 

Alle skriverne og multifunksjonsskriverne som  
har ConnectKey-teknologi, blir senteret i et 
økosystem for produktivitet. Det knytter  
sammen alle enhetene, leverer en intuitiv 
brukeropplevelse, sørger for mobil- og 
skytilkopling, komplett sikkerhet og tilgang til 
tjenester som utvider verdien rett ut av esken. 
Du kan gjøre mer enn å skrive ut, skanne eller 
kopiere. Du kan kople til, som aldri før.

XEROX® VERSALINK®-FAMILIEN.

Ideell for mindre arbeidsgrupper i desentraliserte 
omgivelser uten full IT-støtte. Skrivere og 
multifunksjonsskrivere i VersaLink-familien er 
fullstendig app-sentrerte jobbassistenter. De 
sørger for en intuitiv brukeropplevelse, og lar 
brukerne arbeide når som helst, fra hvor som helst.

XEROX® ALTALINK®-FAMILIEN.

AltaLink-multifunksjonsskrivere leverer med  
mer ytelse og skalerbarhet for sentraliserte, 
mellomstore og større arbeidsgrupper. Med 
avanserte etterbehandlingsvalg som bedrifter 
trenger for å øke produksjonen, samtidig som 
tiden som brukes på oppgavene reduseres.
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Intuitiv brukeropplevelse

GJØR DET KONSISTENT. 

Med en maskinpark basert på ConnectKey-
teknologi, uavhengig av modell, er 
brukeropplevelsen alltid konsistent. Vanlige 
funksjoner fungerer på samme måte på alle 
maskiner, så brukerne lærer det én gang og 
bruker det på hele maskinparken.

Nye installasjonsveivisere strømlinjeformer 
oppsettet slik at du kommer i gang med lite  
eller ingen IT-støtte. Skriverdrivere har samme 
utseende, mens Xerox® Global Print Driver®  
kan brukes på alle maskiner uansett modell. 

TRYKK I VEI, RASKT.

Flerberøringsopplevelsen, måten millioner av 
telefon- og nettbrettbrukere bruker dagens mest 
avanserte enheter på, finner nå veien til skriveren 
eller multifunksjonsskriveren som du er avhengig 
av for å få arbeidet gjort raskt og enkelt. 

Sveip, trykk og knip deg gjennom forenklede 
arbeidsflyter på en stor, fargerik nettbrettlignende 
skjerm. Last ned apper direkte fra Xerox App 
Gallery, og tilpass grensesnittet slik at appene  
du bruker mest, er foran og i midten. Det er en 
helt ny, men likevel kjent måte å gå gjennom 
komplekse arbeidsflyter og vanlige oppgaver på. 

LA OSS TILPASSE.

Fleksibelt design med ConnectKey-teknologi gjør 
at enhetenes grensesnitt kan tilpasses, slik at  
du bare får de appene du bruker mest, inkludert 
spesifikke ett-trykks arbeidsflyter til eller fra skyen 
eller nettverksplasseringer.

Og ettersom ConnectKey-teknologien er bygd  
på en åpen systemarkitektur (Xerox Extensible 
Interface Platform®) er det mulig å tilpasse  
enda mer for svært spesialiserte arbeidsflyter. 

Endelig, multifunksjonsskrivere som fungerer slik du forventer at de skal, med en konsistent 
brukeropplevelse på tvers av porteføljen, og i perfekt synk med de andre enhetene du er 
avhengig av for å få jobben gjort.
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Klargjort for sky og mobilenheter 

De tilkoplede medarbeiderne, enten de er hjemme, på farten eller på kontoret, er avhengig  
av at en rekke enheter gjør jobben sin, og flere eksterne plasseringer som de sender eller henter 
dokumenter og opplysninger til og fra. Xerox® ConnectKey®-teknologi knytter alt sammen.

KLAR FOR MÅTEN DU ARBEIDER PÅ.

Alle ConnectKey-baserte skrivere og 
multifunksjonsskrivere gir deg frihet til å arbeide 
hvor og hvordan du ønsker, med direkte 
tilkopling til Google Drive, OneDrive og 
DropBox™ samt tilgang til flere andre 
alternativer gjennom Xerox App Gallery. 

Muligheten til å koble seg til og skrive ut  
fra flere enheter er viktig for dagens mobile 
medarbeidere, og ConnectKey-enheter er klare 
for valgfri Wi-Fi-tilkopling, frontpanelintegrert 
Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, 

Apple® AirPrint® og opprinnelige apper for 
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service for 
Android™ og Mopria®.

PRAKTISK, ALLSIDIG OG SKYTILKOPLET.

Med brukervennlige apper som Print@PrintByXerox 
er det like enkelt å skrive til en skriver med 
ConnectKey-teknologi som det er å sende  
en e-post med et vedlegg og hente det på  
en hvilken som helst enhet med ConnectKey-
teknologi. Det er enkelt, sikkert og gratis.

Skann fra multifunksjonsskrivere direkte til skyen, 
del dokumenter med enkeltpersoner eller grupper 
på en enkel måte uten styret med flere trinn,  
og opprett redigerbare dokumenter fra utskrifter. 
Alt er mulig, rett fra enheten. 
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Førsteklasses sikkerhet

Sikkerhet er en topprioritet for alle bedrifter. Xerox® ConnectKey®-teknologien overskrider 
bransjestandardene for sikkerhetsfunksjoner og teknologier. Arbeid med total trygghet.

EN HØYERE STANDARD.

Selv om det er integrert i teknologien vår, er det 
ingenting standard over sikkerhetsnivåene som 
følger med alle ConnectKey-baserte enheter.  
Vår helhetlige firepunkts tilnærming til sikkerhet 
sørger for altomfattende beskyttelse for alle 
systemkomponenter og sårbarhetspunkter.

Innbruddsbeskyttelse

ConnectKey-teknologien bruker et omfattende 
utvalg av muligheter som hindrer ondsinnede 
angrep, spredning av skadelig programvare og 
misbruk av / uautorisert tilgang til skriveren, enten 
fra overførte data eller direkte bruk på enheten. 

Alle mulige tilgangspunkter er sikre, inkludert 
brukergrensesnittet, og innganger som er 
tilgjengelig for «walk-up»-brukere samt PC-, 
server-, mobil- eller skytilkoplinger. 

Identifisering av skriver

Xerox® ConnectKey®-teknologi foretar en 
omfattende verifisering av maskinvaren, enten 
ved oppstart* eller når det blir aktivert av 
autoriserte brukere. Dette utløser varsler hvis det 
blir oppdaget skadelige endringer på skriveren. 
McAfee® Whitelisting-teknologi** overvåker  
og hindrer fortløpende enhver ondsinnet 
programvare fra å bli kjørt.

Dokument- og databeskyttelse

Våre omfattende sikkerhetstiltak stopper ikke 
med å forhindre uautorisert tilgang til skriveren 
og sikre informasjonen fra innsiden. ConnectKey-
teknologien sørger for muligheter til å forhindre 
tilsiktet eller utilsiktet overføring av kritiske data 
til uautoriserte parter.

ConnectKey-teknologien tilbyr beskyttelsen du 
trenger for å holde de mest kritiske dataressursene 
trygge og sikre, f.eks. ved å beskytte trykt 
materiell ved å ikke frigi dokumenter før den 
rette brukeren er ved enheten, og hindre at 
skannet informasjon når andre enn den  
tiltenkte mottakeren.

Xerox beskytter også all din lagrede informasjon 
med det aller høyeste nivået av kryptering. Du 
kan slette alle data som er behandlet eller lagret 
og som det ikke lenger er bruk for, ved å bruke 
datasletting og rensealgoritmer som er godkjent 
av Institute of Standards and Technology (NIST) 
og Det amerikanske forsvarsdepartementet.***

Eksterne partnerskap 

ConnectKey-teknologien gir et høyere 
sikkerhetsnivå gjennom vårt partnerskap med 
McAfee®** og Cisco®. Vi måler oss mot 
internasjonale standarder, med sertifiseringer 
som Common Criteria og FIPS 140-2 for å sikre 
at våre enheter tilfredsstiller kravene i de aller 
sikreste miljøer.

* VersaLink-skrivere
** AltaLink- og iSeries-skrivere
*** Gjelder bare skrivere som har harddisk
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Muliggjør neste generasjons tjenester

Ved å kombinere Xerox® ConnectKey®-teknologi med Xerox® Managed Print Services skapes  
en optimalisert infrastruktur som er tilpasset din organisasjon, enten den er stor eller liten.  
Våre avanserte evalueringsverktøy og vår tretrinns tilnærming sørger for at du har den rette 
blandingen av teknologi, apper og løsninger. 

EVALUERE OG OPTIMALISERE

Med Xerox® ConnectKey-teknologi har du 
kraftige verktøy for ultimat kontroll over hver 
skriver eller multifunksjonsskriver i nettverket, 
inkludert muligheten til å angi jobbgrenser, 
overvåke bruk og utføre sikkerhetskopier og 
gjenopprettinger*. Du vil få bedre kontroll over 
kostnader, redusere belastningen på IT-ressurser 
og forbedre den totale ytelsen.

Enheter med ConnectKey-teknologi er kompatible 
med Cisco EnergyWise®, slik at du kan overvåke 
og kontrollere energiforbruket på tvers av 
maskinparken eller enhet for enheter. Angi 
jobbgrenser med Xerox® Global Print Driver®,  
og angi material- og energisparende 
utskriftsparametre med Earth Smart Printing.  
Du reduserer avfallet og strømforbruket samtidig 
som du synliggjør sluttbrukerens skriverbruk.

   SIKRE OG INTEGRERE

Du får omfattende enhets-, dokument- og 
datasikkerhet med innebygde beskyttelser som 
oppfyller og overskrider bransjestandarder og 
gjeldende regelverk.

Sikkerhetstiltak inkluderer kryptert, sikker utskrift, 
sletting av utskriftskø, kryptering av harddisk og 
overskriving av harddisk**. I tillegg til beskyttelse 
av selve skriveren, er også de overførte dataene 
dine tryggere – med Secure Email and Encryption 
og kraftig tredjepartsbeskyttelse som McAfee® 
Whitelisting*.

Når det kommer til mobil- og skyutskrift, gir 
ConnectKey-teknologien mobile og virtuelle 
medarbeidere et bredt spekter av sikre 
alternativer for å arbeide fra hvor som helst,  
når som helst, inkludert støtte for enkel utskrift 
fra nettbrett og mobiltelefoner med støtte for 
Android™-enheter og Apple® AirPrint®. 

AUTOMATISERE OG FORENKLE

Enheter basert på ConnectKey-teknologi, 
kombinert med MPS, fremskynder omformingen 
fra papir til digital. Et stort og voksende bibliotek 
av nedlastbare apper gjør det enklere å 
automatisere prosesser, spare tid og forbedre 
medarbeidernes produktivitet. Ved hjelp av for 
eksempel ett-trykks, skytilkoblede apper kan 
brukerne skanne direkte til eller fra populære 
skybaserte lagre som DropBox®og Google 
Drive™, skanne til / skrive ut fra Microsoft Office 

365®, gjøre om papirdokumenter til søkbare 
PDF-filer rett på enheten, eller et annet av 
nesten ubegrensede alternativer for integrering 
av papirutskrifter til digitale dokumenter  
med merkebeskyttede eller tredjeparts 
dokumenthåndteringssystemer som Microsoft 
SharePoint® og Xerox® DocuShare®.

* Bare AltaLink-enheter 
** Gjelder ikke for SSD-er
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Funksjon i fokus
XEROX® EASY TRANSLATOR SERVICE

Ved hjelp av denne tjenesten kan MFP-brukere skanne et dokument og umiddelbart motta en 
oversatt utskrift og/eller et e-postvarsel. Dokumenter eller bilder kan også sendes til tjenesten 
fra en PC eller en iOS- eller Android-enhet. Dette er bare ett eksempel på de avanserte 
mulighetene og tjenestene som er tilgjengelig med Xerox® ConnectKey®-teknologi.

Les mer på www.xeroxtranslates.com.

Multifunksjonsskrivere bygd på Xerox® ConnectKey®-teknologi er mer enn maskiner.  
De er jobbassistenter i sentrum av omformingen av en arbeidsplass. Dette økosystemet  
for produktivitet kombinerer alle teknologier og muligheter du trenger for at arbeidet,  
og arbeidsgruppene, skal flyte.

ENKEL, APPBASERT FUNKSJONALITET

ConnectKey-teknologien gir medarbeiderne et helt 
nytt nivå av fleksibilitet, effektivitet og muligheter 
med både de opprinnelige appene og de som er 
tilgjengelig gjennom Xerox App Gallery.

Opprinnelige apper forenkler utskrifts-, skanne-  
og kopieringsfunksjonene, samtidig som de gir 
tilgang til kontaktlister og ofte brukte plasseringer, 
mens apper tilgjengelig gjennom App Gallery lar 
brukerne laste ned serverløse apper som Print 
from DropBox™ og Scan to Microsoft® Office  
365 direkte fra brukergrensesnittet.

Med Xerox® App Studio og Personalised 
Application Builder (PAB)* kan Xerox-partnere 
tilby enda mer avanserte nivåer av tilpasning  
for å automatisere dine unike arbeidsflytkrav.

Det gir ubegrensede muligheter for å 
strømlinjeforme prosesser og forbedre 
produktiviteten.

SKYTILKOPLET

I tillegg til den ekstreme produktiviteten du  
får fra ConnectKey og de mobile appene,  
lar Xerox Extensible Interface Platform®  
(en programvareplattform med åpen  
arkitektur tilgjengelig på alle enheter basert  
på ConnectKey-teknologi fra enkle skrivere til 
multifunksjonsskrivere for store kontorer) våre 
partnere og uavhengige programvareutviklere 
tilby avanserte løsninger for dokumenthåndtering, 
automatisering av arbeidsflyt, sikkerhet  
og regnskap.

Med Xerox Extensible Interface Platform®  
kan den ConnectKey-baserte skriveren eller 
multifunksjonsskriveren tilpasse måten du 
arbeider på med omfattende, tilpassede 
løsninger for økt produktivitet for 
dokumenthåndtering, regnskap,  
mobil utskrift og brukertilgangskontroller.

Gateway til nye muligheter

* For Xerox' kanalpartnerkunder. Xerox' direktesalgskunder 
kan kontakte sin salgskontakt for informasjon om Xerox' 
apptilpasningsprogram for MFP-arbeidsflyter. 
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FARGESKRIVERE A4

Xerox® VersaLink® 
C400 fargeskriver

Xerox® VersaLink®  
C500 fargeskriver

Xerox® VersaLink®  
C600 fargeskriver

Xerox® VersaLink® 
C405 multifunksjons 
fargeskriver

Xerox® VersaLink®  
C505 multifunksjons 
fargeskriver

Xerox® VersaLink®  
C605 multifunksjons 
fargeskriver

SORT-HVITT-SKRIVERE A4

Xerox® VersaLink® 
B400 skriver

Xerox® VersaLink®  
B600 skriver

Xerox® VersaLink®  
B610 skriver

Xerox® VersaLink® 
B405 
multifunksjonsskriver

Xerox® VersaLink®  
B605 
multifunksjonsskriver

Xerox® VersaLink® 
B615 
multifunksjonsskriver

FARGESKRIVERE A3

Xerox® VersaLink® 
C7000 fargeskriver

Xerox® VersaLink® 
C7020/C7025/C7030 
multifunksjons 
fargeskriver

Xerox® AltaLink® C8030/
C8035/C8045/C8055/
C8070 multifunksjons  
fargeskriver

SORT-HVITT-SKRIVERE A3

Xerox® VersaLink® 
B7025/B7030/B7035 
multifunksjonsskriver

Xerox® AltaLink® 
B8045/8055/8065/ 
8075/8090  
multifunksjonsskriver

Du vil arbeide bedre, raskere og smartere med en konsistent brukeropplevelse, mobil- og skytilkopling, 
enkel automatisering, førsteklasses sikkerhet og tilgang til et voksende bibliotek av apper for å utvide 
funksjonaliteten og øke produktiviteten.


