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O ecossistema para a produtividade no local de trabalho.

Não é uma máquina
É um assistente inteligente
para o local de trabalho.
O atual local de trabalho evoluiu para além da capacidade de uma simples máquina para
satisfazer necessidades de produtividade da força de trabalho moderna, em mobilidade e sempre
conectada. Está na altura de parar de pensar nas impressoras como equipamentos isolados e
específicos para tarefas e começar a exigir soluções mais atualizadas, uteis e fáceis de usar.

A TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® CUMPRE.

Cada impressora e impressora multifuncional
com Tecnologia ConnectKey da nossa linha,
transforma-se no centro de um ecossistema
de produtividade agrupando todos os seus
dispositivos, oferecendo uma experiência
intuitiva ao utilizador, conectividade móvel
e para a nuvem, segurança total e acesso a
serviços de valor alargado assim que começam
a trabalhar. Fará mais do que imprimir,
digitalizar ou copiar. Ficará conectado
como nunca esteve.

FAMÍLIA XEROX® VERSALINK®.

Ideal para pequenos grupos de trabalho
em ambientes descentralizados sem suporte
informático total, impressoras e impressoras
multifuncionais da família VersaLink são
verdadeiros assistentes do local de trabalho
sendo totalmente centrados em apps. Estes
oferecem ao utilizador uma experiência intuitiva,
permitindo-lhes trabalhar quando quiserem
e de onde quiserem.

FAMÍLIA XEROX® ALTALINK®.

Com mais desempenho e escalonamento para
grupos de trabalho centralizados de dimensão
média e maior, as impressoras multifuncionais
AltaLink cumprem – com as opções de
finalização avançadas as empresas precisam
de aumentar o output ao mesmo tempo que
reduzem o tempo gasto em tarefas.
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Experiência Intuitiva do Utilizador
Por fim, as impressoras multifuncionais que funcionam da forma que você espera – com uma
consistente experiência do utilizador em todo o portefólio – e em perfeita sincronização com
outros equipamentos dos quais depende para realizar o trabalho.

MANTER A CONSISTÊNCIA.

TOQUE E AVANCE MAIS RÁPIDO.

VAMOS PERSONALIZAR.

Com uma frota com Tecnologia ConnectKey
ativada – qualquer que seja o modelo – a
experiência do utilizador é sempre consistente.
As funções comuns funcionam de forma
semelhante em todos os equipamentos por
isso os utilizadores apenas precisam de
aprender uma vez.

A experiência multi-toque – a mesma forma
como milhões de utilizadores de telemóveis e
tablets interagem hoje com os dispositivos mais
avançados – é agora usada na impressora ou
impressora multifuncional que utiliza para
realizar o seu trabalho de forma rápida e fácil.

Com o design flexível da Tecnologia ConnectKey,
as interfaces do dispositivo podem ser
personalizadas para disponibilizar apenas
as apps que utiliza mais frequentemente –
incluindo workflows um-toque para a nuvem
e da nuvem ou locais de rede.

Arraste e toque abrindo caminho através de
workflows simplificados num grande e colorido
ecrã semelhante a tablet. Descarregue apps
diretamente da Xerox App Gallery e personalize
a sua interface para manter as apps que utiliza
mais à frente e ao centro. É uma forma
completamente nova – e no entanto familiar –
de avançar através de workflows complexos e
tarefas comuns.

Como a tecnologia ConnectKey está integrada
numa arquitetura de sistema aberta (Xerox
Extensible Interface Platform®) é possível mais
personalização para workflows altamente
especializados.

Os novos auxiliares de instalação facilitam a
configuração para que comece a trabalhar com
pouco ou nenhum suporte informático. Os
drivers de impressão têm o mesmo aspeto e
funcionamento, enquanto que o Xerox® Global
Print Driver® pode ser usado em todos os
equipamentos independentemente do modelo.
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Preparado para Dispositivos
Móveis e para a Nuvem
A sua força de trabalho conectada – quer seja em casa, na estrada ou no escritório – depende
de vários dispositivos para realizar o seu trabalho e vários locais remotos a partir dos quais enviar
ou recuperar documentos e informação. A Tecnologia Xerox® ConnectKey® agrupa tudo isto.

PREPARADO PARA A FORMA COMO VOCÊ TRABALHA.

Todas as impressoras e impressoras
multifuncionais com ConnectKey lhe oferecem
a liberdade para trabalhar onde e como quiser
– com ligação direta a Google Drive, OneDrive
e DropBox™ e acesso a outras opções adicionais
através da Xerox App Gallery.
A possibilidade de se ligar e imprimir a partir
de vários dispositivos é essencial para os atuais
trabalhadores em mobilidade, sendo que os
equipamentos ConnectKey estão preparados
para trabalhar com conectividade opcional Wi-Fi,
Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair
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integrada no painel frontal, Apple® AirPrint® e
apps nativas para Google Cloud Print™, Xerox®
Print Service para Android™ e Mopria®.

CONVENIENTE, VERSÁTIL E LIGADA À NUVEM.

Com apps fáceis de usar tal como
Print@PrintByXerox, a impressão para qualquer
impressora com Tecnologia ConnectKey é tão
fácil como enviar um email com um anexo e
recuperá-lo em qualquer equipamento ativado
com Tecnologia ConnectKey em qualquer parte
do mundo. É fácil, seguro e grátis.

Digitalize a partir de impressoras multifuncionais
diretamente para a nuvem, partilhe documentos
facilmente com indivíduos ou grupos sem as
complicações de seguir vários passos e crie
documentos editáveis a partir de material de
origem em papel. Tudo é possível, diretamente
no equipamento.

Segurança de Referência
A segurança é a principal prioridade de qualquer empresa. A Tecnologia Xerox® ConnectKey®
excede as normas da indústria relativamente a funções e tecnologias de segurança. Trabalhe
com total tranquilidade.

UM PADRÃO MAIS ELEVADO.

Proteção de documentos e dados

Embora esteja integrada na nossa tecnologia,
não existe normalização nos níveis de segurança
incluídos em cada equipamento ativado com
ConnectKey. A nossa abordagem holística à
segurança que é composta por quatro pontos,
assegura uma proteção abrangente e alargada
a todos os componentes do sistema e pontos
de vulnerabilidade.

As nossas abrangentes medidas de segurança
não se limitam a evitar o acesso não autorizado
à sua impressora e a tornar a sua informação
segura a partir do interior. A Tecnologia
ConnectKey oferece capacidades para evitar a
transmissão intencional ou não intencional de
dados críticos para entidades não autorizadas.

Prevenção contra intrusão
A Tecnologia ConnectKey utiliza um conjunto
alargado de capacidades que evitam ataques
maliciosos, proliferação de malware e má
utilização de/acesso não autorizado à
impressora quer a partir de dados transmitidos
quer por interação direta com o equipamento.
Todos os pontos possíveis de acesso estão
seguros, incluindo a interface de utilizador e estão
também seguras as portas de entrada acessíveis
a utilizadores casuais, assim como o PC, servidor,
dispositivos móveis ou ligações à nuvem.
Deteção do equipamento
A Tecnologia Xerox® ConnectKey® executa um
abrangente teste de Verificação do Firmware,
quer no arranque* quer quando ativado por
utilizadores autorizados. São assim emitidos
alertas se forem detectadas alterações
prejudiciais à impressora. A tecnologia McAfee®
Whitelisting** monitoriza constantemente e evita
automaticamente a execução de qualquer
malware malicioso.

Desde a proteção de material impresso não
libertando documentos até que o utilizador
certo esteja no equipamento, até evitar que a
informação digitalizada vá para além da pessoa
a que se destina, a Tecnologia ConnectKey
oferece as salvaguardas de que precisa para
manter os seus dados mais críticos seguros
e salvaguardados.

Prevenção
contra intrusão
Deteção do
equipamento
Proteção de
documentos
e dados
Parcerias Externas

A Xerox também protege todas as informações
guardadas, usando os níveis mais elevados de
encriptação. Pode eliminar quaisquer dados
processados ou armazenados que já não sejam
necessários, usando os algoritmos de limpeza
e eliminação de dados aprovados pelo National
Institute of Standards and Technology (NIST)
e pelo U.S. Department of Defence.***
Parcerias Externas
A Tecnologia ConnectKey oferece padrões
de segurança extra através da parceria com
McAfee®**. Medimos o nosso desempenho face
a normas internacionais através de certificações
tais como Common Criteria e FIPS 140-2, de
forma a assegurar que pode confiar nos nossos
equipamentos mesmo nos ambientes com mais
exigência em segurança.

* equipamentos VersaLink
** equipamentos AltaLink e iSeries
*** Aplica-se apenas a equipamentos com disco rígido
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Possibilita Serviços de Geração Futura
Ao combinar a Tecnologia Xerox® ConnectKey® com os Serviços de Gestão de Impressão Xerox®
(MPS) cria uma infraestrutura otimizada que é personalizada para a sua empresa – seja ela
grande ou pequena. As nossas mais recentes ferramentas de avaliação e a abordagem em três
fases, asseguram que terá a combinação certa de tecnologia, apps e soluções.

AVALIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

Com a Tecnologia Xerox® ConnectKey, terá
ferramentas potentes para o máximo controlo
de cada impressora ou impressora multifuncional
na sua rede – incluindo a capacidade para definir
limites de trabalhos, monitorizar a utilização e
realizar operações de backup e restauro*. Irá
conseguir um maior controlo dos custos, reduzir
a pressão nos recursos informáticos e melhorar
o desempenho em geral.
Os equipamentos com Tecnologia ConnectKey
são compatíveis com Cisco EnergyWise®, pelo
que pode monitorizar e controlar a utilização
de energia em toda a frota ou equipamento
a equipamento. Defina limite de trabalhos com
o Xerox® Global Print Driver® e parâmetros de
poupança de material e de energia usando
Earth Smart Printing. Irá reduzir o desperdício
e o consumo de energia ao mesmo tempo
que melhora a visibilidade da utilização da
impressora pelo utilizador final.

SEGURO E INTEGRADO

Terá uma segurança abrangente do equipamento,
documentos e dos dados, com proteções
integradas que satisfazem e excedem os padrões
do mercado e os regulamentos governamentais.
As medidas de segurança incluem Impressão
Segura Encriptada, Eliminação da Fila de
Impressão, Encriptação do Disco Rígido e
Sobreposição da Imagem do Disco Rígido**.
Para além das proteções no equipamento, os
dados que transmite estão também seguros –
com Email Seguro e Encriptação e potentes
proteções de terceiros tal como McAfee®
Whitelisting*.
Quando se trata de impressão móvel e na nuvem,
a Tecnologia ConnectKey oferece aos trabalhadores
em mobilidade e virtuais um vasto leque de opções
seguras para trabalharem em qualquer local, em
qualquer altura – incluindo o suporte à impressão
fácil de tablets e telemóveis compatível com
dispositivos Android™ e Apple® AirPrint®.
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AUTOMATIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO

Os equipamentos com Tecnologia ConnectKey,
combinados com MPS, aceleram a transformação
de papel para digital. Uma grande e crescente
biblioteca de apps para descarregar ajuda a
automatizar processos, poupar tempo e melhorar
a produtividade da força de trabalho. Por
exemplo, as apps de um só toque ligadas à
nuvem, permitem que os utilizadores digitalizem
diretamente para ou de repositórios na nuvem
tal como DropBox® e Google Drive™ e que

digitalizem para/imprimam de Microsoft Office
365®, transformem documentos em papel em
PDFs pesquisáveis diretamente no equipamento,
ou qualquer outra das opções praticamente
ilimitadas para integração de documentos de
papel para digital com sistemas de gestão
documental de terceiros tal como Microsoft
SharePoint® e Xerox® DocuShare®.
* apenas equipamentos AltaLink
** não se aplica a SSDs

Uma Entrada para Novas Possibilidades
As impressoras multifuncionais que assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey® são mais
do que máquinas. São assistentes do local de trabalho no centro da transformação deste.
Este ecossistema de produtividade, combina todas as tecnologias e capacidades de que
precisa para possibilitar ao seu trabalho – e às equipas de trabalho – fluir.

FUNCIONALIDADE FÁCIL BASEADA EM APP

A tecnologia ConnectKey oferece um nível
totalmente novo de flexibilidade, eficiência e
possibilidade à sua força de trabalho com as
apps nativas e aquelas que estão disponíveis
na Xerox App Gallery.
As apps nativas simplificam as funções de
impressão, digitalização e cópia, fornecendo
também acesso a listas de contactos e a
localizações usadas frequentemente, enquanto
que as apps disponíveis na App Gallery
permitem aos utilizadores descarregar apps que
não necessitam de servidor tal como Imprimir
de DropBox™ e Digitalizar para Microsoft® Office
365 diretamente na interface de utilizador.
Com a Xerox® App Studio e Personalised
Application Builder (PAB)*, os parceiros da Xerox
podem oferecer níveis ainda mais sofisticados
de personalização para automatizar os seus
requisitos exclusivos de workflow.
Tudo isto gera oportunidades ilimitadas para
otimizar processos e melhorar a produtividade.

LIGADO À NUVEM

Para além da extrema produtividade que
consegue com ConnectKey e com as suas apps
móveis, a nossa Xerox Extensible Interface
Platform® (uma plataforma de software de
arquitetura aberta disponível em todos os
equipamentos com Tecnologia ConnectKey
desde impressoras de entrada até grandes
impressoras multifuncionais) permite aos
nossos parceiros e programadores de software
independentes, oferecerem soluções sofisticadas
para gestão documental, automatização do
workflow, segurança e contabilização.
Com a Xerox Extensible Interface Platform®,
a sua impressora ou impressora multifuncional
com ConnectKey pode adaptar-se à forma como
você trabalha com soluções abrangentes e
adaptadas para melhorar a produtividade em
gestão documental, contabilização, impressão
móvel e controlo de acesso dos utilizadores.

Enfoque nas funções
XEROX® EASY TRANSLATOR SERVICE

Este serviço dá vida a novas possibilidades, permitindo que os utilizadores do MFP digitalizem
um documento e recebam de imediato a tradução como impressão e/ou notificação por email.
Podem também ser enviados para o serviço documentos ou imagens a partir de um PC ou de
qualquer dispositivo iOS ou Android. É apenas um exemplo das capacidades avançadas e
serviços disponíveis com Tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Descubra mais em www.xeroxtranslates.com.

* Para clientes de parceiro de canal Xerox. Os clientes da
venda Direta Xerox devem contactar o seu vendedor para
obterem informações sobre o Xerox MFP Workflow App
Customisation Programme.
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Equipamentos Xerox baseados em Tecnologia Xerox ConnectKey
®

®

®

Irá trabalhar melhor, mais rápido e de forma mais inteligente com uma consistente experiência
de utilizador, conectividade móvel e com a nuvem, fácil automatização, segurança de referência
e acesso a uma crescente biblioteca de apps para aumentar a funcionalidade e a produtividade.

EQUIPAMENTOS A4 A PRETO E BRANCO

EQUIPAMENTOS A4 A CORES

Impressora a Cores
Xerox® VersaLink® C400

Impressora a Cores
Xerox® VersaLink® C500

Impressora a Cores
Xerox® VersaLink® C600

Impressora Xerox®
VersaLink® B400

Impressora Xerox®
VersaLink® B600

Impressora Xerox®
VersaLink® B610

Impressora
Multifuncional a Cores
Xerox® VersaLink® C405

Impressora
Multifuncional a Cores
Xerox® VersaLink® C505

Impressora
Multifuncional a Cores
Xerox® VersaLink® C605

Impressora
Multifuncional
Xerox® VersaLink® B405

Impressora
Multifuncional
Xerox® VersaLink® B605

Impressora
Multifuncional
Xerox® VersaLink® B615

EQUIPAMENTOS A3 A CORES

Impressora a Cores
Xerox® VersaLink®
C7000

Impressora
Multifuncional a Cores
Xerox® VersaLink®
C7020/C7025/C7030

EQUIPAMENTOS A3 A PRETO E BRANCO

Impressora
Multifuncional a Cores
Xerox® AltaLink®
C8030/C8035/C8045/
C8055/C8070

Impressora
Multifuncional
Xerox® VersaLink®
B7025/B7030/B7035

Impressora
Multifuncional
Xerox® AltaLink® B8045/
8055/8065/8075/8090

www.xerox.com
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