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Ett ekosystem för produktivitet på arbetsplatsen.
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Den är inte en maskin.  
Den är en smart medarbetare.

De moderna, mobila och ständigt uppkopplade medarbetarnas behov har utvecklat dagens 
arbetsplats bortom den enskilda maskinens förmåga. Det är dags att sluta betrakta skrivare som 
fristående arbetshästar som kan en enda sak, och börja kräva mer moderna och användbara lösningar.

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNIK LEVERERAR. 

Alla våra skrivare med ConnectKey-teknik blir 
hjärtat i ett ekosystem av produktivitet och 
sammanför med sina intuitiva arbetssätt alla 
dina enheter. Du får mobil- och molnanslutning, 
fullständig säkerhet och tillgång till värdeökande 
tjänster direkt från start. Du kommer att göra 
mer än bara skriva ut, skanna och kopiera. 
Uppkopplad är bara förnamnet.

XEROX® VERSALINK®-FAMILJEN.

Skrivarna i VersaLink-familjen är appbaserade 
kontorsmedhjälpare som passar utmärkt i 
mindre arbetsgrupper i decentraliserade miljöer 
utan egen IT-support. De ger en intuitiv 
användarupplevelse som låter användarna 
arbeta när som helst och var som helst.

XEROX® ALTALINK®-FAMILJEN.

Med mer prestanda och skalbarhet passar 
multifunktionsskrivarna i AltaLink-familjen 
medelstora och större arbetsgrupper, och levererar 
de avancerade efterbehandlingsalternativ som 
verksamheten behöver för att öka volymerna  
med minskad arbetsinsats.
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Intuitiv användarupplevelse

HÅLL HÅRT PÅ KONSEKVENSEN. 

Med en skrivarpark med ConnectKey-teknik blir 
användarupplevelsen alltid densamma, oavsett 
skrivarmodellen. Funktionerna fungerar likadant 
på alla enheter, så användarna lär sig dem en 
gång för alla.

Nya installationsguider ger smidig driftsättning 
så att du kommer igång med lite eller ingen 
IT-support. Skrivardrivrutinerna ser ut och känns 
likadant, då Xerox® Global Print Driver® kan 
användas på alla enheter, oavsett modellen. 

PEKA OCH KÖR.

Samma slags pekskärmsgester som miljontals 
människor använder för att interagera med  
sina telefoner och surfplattor finns nu också  
på skrivaren eller multifunktionsskrivaren som  
du kommer att använda för att få jobbet gjort. 

Svep, tryck och nyp dig igenom förenklade 
arbetsflöden på en stor och färgrik 
surfplatteliknande skärm. Hämta appar från 
Xerox App Gallery och anpassa gränssnittet så 
att apparna som du använder mest visas främst 
och i mitten. Det är ett helt nytt och ändå 
välbekant sätt att enkelt beta av komplexa 
arbetsflöden och vanliga arbetsuppgifter. 

LÅT OSS ANPASSA.

Med ConnectKey-teknikens flexibla design  
kan enheternas gränssnitt anpassas så att  
bara apparna som du använder mest visas,  
till exempel specifika arbetsflöden till och från 
molnet eller nätverksplatser.

Och eftersom ConnectKey-tekniken är byggd  
på en öppen systemarkitektur (Xerox Extensible 
Interface Platform®) går det att anpassa ännu 
mer för mycket specialiserade arbetsflöden. 

Äntligen! Multifunktionsskrivare som fungerar som du förväntar dig – med en enhetlig 
användarupplevelse oavsett modellen – och är helt synkroniserade med de andra enheterna 
som du är beroende av för att få jobbet gjort.
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Moln- och mobilförberedd 

Din uppkopplade personal hemma, i fält och på kontoret är beroende av en mängd tjänster  
för att göra sina jobb, och av att kunna skicka och hämta information från och till många  
olika platser. Xerox® ConnectKey®-tekniken knyter samman dem alla.

REDO FÖR DITT SÄTT ATT ARBETA.

Alla skrivare och multifunktionsskrivare med 
ConnectKey ger dig friheten att arbeta var och 
hur du vill, med direktanslutning till Google Drive, 
OneDrive och DropBox™ samt åtkomst till 
ytterligare möjligheter via Xerox App Gallery. 

Möjligheten att ansluta och skriva ut från  
olika slags enheter är viktig för dagens mobila 
personal. ConnectKey-enheterna står beredda 
med trådlöst nätverk som tillval, NFC (Near Field 
Communication) inbyggt i frontpanelen, 

tryck-och-para-ihop-teknik, Apple® AirPrint® och 
egna appar för Google Cloud Print™, Xerox® Print 
Service för Android™ och Mopria®.

PRAKTISK, MÅNGSIDIG OCH ANSLUTEN  

TILL MOLNET.

Med lättanvända appar som Print@PrintByXerox 
är det lika enkelt att skriva ut på valfri skrivare 
med ConnectKey-teknik världen över som att 
skicka en bilaga med e-post. Det är lätt, säkert 
och kostnadsfritt.

Skanna direkt till molnet från multifunktionsskrivare, 
dela dokument med personer och grupper utan 
att krångla i flera steg, och skanna till 
redigerbara dokument från papperskopior.  
Du kan enkelt göra det på plats vid enheten. 



Intrångsskydd

Enhetsdetektering
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Säkerhet i toppklass

Säkerheten har högsta prioritet i all verksamhet. Xerox® ConnectKey®-tekniken överträffar 
branschstandarder för säkerhetsfunktioner och -tekniker. Du kan arbeta i total trygghet.

EN HÖGRE STANDARD.

Säkerhetsnivån som är integrerad i alla våra 
enheter med ConnectKey-teknik är inte standard. 
Den är mycket mer. Vår helhetssyn på säkerhet 
bygger på fyra punkter och ger ett mångsidigt 
och alltomfattande skydd för alla 
systemkomponenter och sårbara punkter.

Intrångsskydd

ConnectKey-tekniken använder en omfattande 
uppsättning funktioner för att skydda mot 
skadliga angrepp, spridning av sabotageprogram 
och missbruk eller obehörig användning av 
skrivaren, både genom överförda data och  
vid direktanvändning vid enheten. 

Alla tänkbara åtkomstpunkter är säkra, inklusive 
användargränssnittet och åtkomliga dataportar 
på enheten, liksom anslutningar till datorer, 
servrar, mobila enheter och molnet. 

Enhetsdetektering

Med hjälp av Xerox® ConnectKey®-tekniken  
görs ett utförligt verifieringstest av den fasta 
programvaran, antingen vid systemstart* eller när 
en auktoriserad användare aktiverar funktionen. 
En varning visas om skadliga ändringar upptäcks 
i skrivaren. McAfee® vitlisteteknik** bevakar 
ständigt skrivaren och förhindrar automatiskt  
att skadlig programvara körs.

Dokument- och dataskydd

Våra omfattande säkerhetsåtgärder slutar inte 
vid att förhindra obehörig åtkomst till skrivaren 
och att säkra informationen inifrån. Med 
ConnectKey-tekniken kan du motverka avsiktlig 
och oavsiktlig överföring av känsliga data till 
icke-auktoriserade mottagare.

ConnectKey-tekniken skyddar utskrifter genom 
att inte frigöra dokument förrän användaren 
befinner sig vid skrivaren, och hindrar skannad 
information från att nå längre än till den 
avsedda mottagaren. Du får skyddet som  
du behöver för att skydda dina känsliga data.

Xerox skyddar all din lagrade information med 
sofistikerad krypteringsteknik på högsta nivå.  
Du kan ta bort behandlade eller sparade  
data som inte längre behövs med hjälp av 
datarensningsalgoritmer som har godkänts av 
National Institute of Standards and Technology 
(NIST) i USA och det amerikanska 
försvarsdepartementet.***

Externa partnerskap 

ConnectKey-tekniken tillför extra 
säkerhetsstandarder genom vårt samarbete 
med McAfee®** och Cisco®. Vi jämför våra 
resultat med internationella standarder och 
certifieringar som Common Criteria och FIPS 
140-2 för att säkerställa att våra enheter är 
tillförlitliga även i miljöer som kräver  
extra hög säkerhet.

* VersaLink-enheter
** AltaLink- och iSeries-enheter
*** Avser enheter med enbart hårddisk
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Möjliggör nästa generations tjänster

Kombinationen av Xerox® ConnectKey®-teknik och Xerox® Managed Print Services skapar en 
optimal infrastruktur som är anpassad till din organisation, oavsett om den är stor eller liten. 
Använd våra sofistikerade analysverktyg och vår trestegsmetod för att säkerställa att du har  
rätt kombination av teknik, appar och lösningar. 

ANALYSERA OCH OPTIMERA

Med Xerox® ConnectKey-tekniken får du 
kraftfulla verktyg som ger full kontroll över  
varje skrivare och multifunktionsskrivare i  
ditt nätverk, inklusive möjlighet att ställa in 
jobbegränsningar, övervaka användningen och 
hantera säkerhetskopiering och återställning*. 
Du får bättre kontroll över kostnader, minskar 
belastningen på IT-resurser och förbättrar den 
generella prestandan.

Enheter med ConnectKey-teknik uppfyller Cisco 
EnergyWise®-kraven, så du kan övervaka och 
styra energianvändningen i hela parken eller  
per enhet. Ställ in jobbegränsningar med Xerox® 
Global Print Driver® och utskriftsparametrar  
för material- och energibesparing med Earth 
Smart-inställningar. Du kan minska avfallet  
och energiförbrukningen medan du förbättrar 
insynen i slutanvändarnas skrivaranvändning.

   SÄKRA OCH INTEGRERA

Du får en omfattande säkerhet för enheter, 
dokument och data, med inbyggda skydd  
som följer och överträffar branschstandarder  
och regelverk.

Bland säkerhetsfunktionerna finns krypterad  
och säker utskrift, radering av utskriftsköer, 
hårddiskkryptering och disköverskrivning**.  
Utöver det interna enhetsskyddet erbjuds  
även extra säkerhet till överförda data – med 
säker e-post och kryptering samt kraftfullt 
tredjepartsskydd som McAfee® vitlisteteknik*.

När det gäller mobil- och molnutskrifter ger 
ConnectKey-tekniken en mängd säkra alternativ 
för mobila och virtuella medarbetare att arbeta 
var som helst och när som helst, inklusive enkel 
utskrift från surfplattor och mobiltelefoner genom 
stöd för Android™-enheter och Apple® AirPrint®. 

AUTOMATISERA OCH FÖRENKLA

Enheter med ConnectKey-teknik i kombination 
med MPS accelererar övergången från 
papperbunden verksamhet till digital. Ett stort 
och växande bibliotek med appar som kan 
hämtas hjälper dig att automatisera processer, 
spara tid och öka personalens produktivitet.  
Med molnanslutna appar kan medarbetarna  
till exempel skanna direkt till eller från 
molnbaserade datalager som DropBox® och 
Google Drive™ med en enda tryckning, skanna 

till eller skriva ut från Microsoft Office 365®, 
omvandla pappersdokument till sökbara 
PDF-filer direkt vid enheten, eller använda andra 
närmast gränslösa möjligheter för att integrera 
skannade data med egna eller tredje parts 
dokumenthanteringssystem, som Microsoft 
SharePoint® och Xerox® DocuShare®.

* Endast AltaLink-enheter 
** Kan inte användas med SSD-diskar
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Fokus på en funktion
XEROX® EASY TRANSLATOR SERVICE

Den här tjänsten öppnar för nya möjligheter genom att låta användare av multifunktionsskrivare 
skanna dokument och omedelbart få en översättning utskriven eller skickad med e-post. Dokument 
och bilder kan också skickas till tjänsten från en PC eller en enhet med iOS eller Android. Detta är 
bara ett exempel på hur Xerox® ConnectKey®-tekniken möjliggör avancerade funktioner.

Läs mer på www.xeroxtranslates.com.

Multifunktionsskrivare med Xerox® ConnectKey®-teknik är mer än bara maskiner. De är smarta 
medarbetare mitt i omvandlingen av arbetsplatsen. I detta ekosystem för produktivitet 
kombineras alla tekniker och möjligheter för att ditt och teamets arbete ska flyta på.

ENKEL APPBASERAD FUNKTIONALITET

Med sina inbyggda appar och appar från  
Xerox App Gallery ger ConnectKey-tekniken 
medarbetarna ett helt nytt lager av flexibilitet, 
effektivitet och möjligheter.

Inbyggda appar gör det lätt att skriva ut,  
skanna och kopiera liksom att ge åtkomst till 
kontaktlistor och ofta använda platser, medan 
App Gallery låter användarna hämta serverfria 
appar som Print from DropBox™ och Scan  
to Microsoft® Office 365 direkt från 
användargränssnittet.

Med Xerox® App Studio och Personalised 
Application Builder (PAB)* kan Xerox partner 
erbjuda än mer avancerad anpassning och 
automatisera dina hela arbetsflöden.

Sammantaget innebär det obegränsade 
möjligheter att effektivisera processer och  
öka produktiviteten.

ANSLUTEN TILL MOLNET

Utöver den höga produktivitet som du uppnår 
med ConnectKey och dess mobila appar  
gör Xerox Extensible Interface Platform®  
(en programvaruplattform med öppen arkitektur  
på alla enheter med ConnectKey-teknik – från 
standardskrivare till stora multifunktionsskrivare 
för kontor) det möjligt för våra partner och 
oberoende programutvecklare att erbjuda 
sofistikerade lösningar för dokumenthantering, 
automatisering av arbetsflöden, säkerhet  
och redovisning.

Med Xerox Extensible Interface Platform® kan din 
ConnectKey-skrivare eller -multifunktionsskrivare 
anpassas till ditt arbetssätt genom omfattande och 
skräddarsydda lösningar för dokumenthantering, 
redovisning, mobil utskrift och kontroll av 
användaråtkomst.

Vägen till nya möjligheter

* För Xerox Channel Partner-kunder. Xerox 
direktförsäljningskunder bör kontakta sin försäljningschef 
för att få information om Xerox MFP Workflow App 
Customisation Programme. 
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A4-ENHETER MED FÄRG

Xerox® VersaLink® 
C400 Colour Printer

Xerox® VersaLink®  
C500 Colour Printer

Xerox® VersaLink®  
C600 Colour Printer

Xerox® VersaLink® 
C405 Colour 
Multifunction Printer

Xerox® VersaLink®  
C505 Colour  
Multifunction Printer

Xerox® VersaLink®  
C605 Colour 
Multifunction Printer

A4-ENHETER MED SVARTVITT

Xerox® VersaLink® 
B400 Printer

Xerox® VersaLink®  
B600 Printer

Xerox® VersaLink®  
B610 Printer

Xerox® VersaLink® 
B405 Multifunction 
Printer

Xerox® VersaLink®  
B605 Multifunction 
Printer

Xerox® VersaLink® 
B615 Multifunction 
Printer

A3-ENHETER MED FÄRG

Xerox® VersaLink® 
C7000 Colour Printer

Xerox® VersaLink® 
C7020/C7025/C7030 
Colour Multifunction 
Printer

Xerox® AltaLink®  
C8030/C8035/C8045/
C8055/C8070 Colour  
Multifunction Printer

A3-ENHETER MED SVARTVITT

Xerox® VersaLink® 
B7025/B7030/B7035 
Multifunction Printer

Xerox® AltaLink® 
B8045/8055/8065/ 
8075/8090  
Multifunction Printer

Du kommer att arbeta bättre, snabbare och smartare med ett enhetligt användargränssnitt, 
mobil- och molnanslutning, enkel automatisering, säkerhet i toppklass och tillgång till ett 
växande bibliotek med appar som ökar funktionaliteten och produktiviteten.


