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Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
multifunktionsprinter
Vores nyeste sort/hvide multifunktionsprinter har smarte funktioner,
der giver adgang til nye måder at arbejde på. AltaLink B8000
serien er udviklet med den nyeste generation af mobilparat
brugerteknologi, som er brugervenlig, databeskyttet og
fremtidssikret til fleksibel arbejdsbrug ved hjælp af appbaserede
workflows. I får ikke bare en printerpark, der er anderledes.
I får andre og mere effektive måder at arbejde på.
SMART-FUNKTIONEL OG PRODUKTIV

FUNKTIONSSTÆRK OG SKALERBAR

Det her er en multifunktionsprinter som ingen
anden. Lige fra brugerfladen med touchbetjening som på en tablet til den mobilvenlige
opkobling direkte som leveret er Xerox® AltaLink
B8000 serien den multifunktionsmaskine, som
den moderne medarbejder har ventet på.

Arbejdsgrupper arbejder mere effektivt med
AltaLink. Hele firmaets printerpark kan styres,
overvåges og opgraderes direkte fra en
computer via vores fjernbrugerflade, der også
giver adgang til interaktiv træning og support.

Seriens multi- og samarbejdsfunktioner er
optimeret til et firmas forretningsprocesser,
og maskinen er nem at styre, både som
enkeltstående og i printerpark. Der kan oprettes
individuelle workflows, automatiseres komplekse
arbejdsopgaver, printes og scannes direkte til
og fra cloud ved hjælp af f.eks. Box®, Microsoft®
OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft
Office 365™ og e-mail. Og der kan opkobles til
printerne når som helst og hvor som helst fra alle
mobilenheder.
Med et tryk på en knap åbnes Xerox App Gallery,
hvorfra de enkle, men super produktive apps, der
kører uden server, kan downloades til AltaLink
multifunktionsprinter. Disse apps gør det
nemmere at udføre daglige kontoropgaver
og øger brugerproduktiviteten mærkbart.
De indbyggede muligheder for mobilopkobling
med bl.a. NFC (Near Field Communication)
tap-to-pair blot ved at trykke på skærmen, Wi-Fi
Direct® som tilbehør, @PrintByXerox, Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print
Service Plug-in til Android™ og Mopria® er
praktiske og tidsbesparende og det, som jeres
medarbejdere ønsker og har brug for.

Med mindre vedligeholdelsesbesvær, mindre
behov for it-support, papirmagasiner med stor
kapacitet og mulighed for at printe i forskellige
papirformater øges maskintilgængeligheden og
produktiviteten. AltaLink kan scanne, printe og
faxe samtidig, når der er brug for det i perioder
med spidsbelastninger. Og med tilbehørsudvalget
af efterbehandlingsmuligheder, bl.a. fremstilling
af hæfter, brochurer og foldere, kan maskinen
konfigureres specifikt til individuelle arbejdssteder
og bestemte dokumenttyper.
INDBYGGET SIKKERHED
Multifunktionsprinteren i AltaLink B8000 serien
har maksimal sikkerhed indbygget via vores
strategi for komplet sikkerhed, som forhindrer
indtrængen og beskytter dokumenter og data.
Gennem vores samarbejde med McAfee® og
Cisco® kan vi proaktivt tackle risici på både
printerpark- og enkeltmaskineniveau.
Den flerlagede sikkerhed omfatter
datakryptering, harddiskoverskrivning og
branchecertificeringer. På brugerniveau frigiver
den fortrolige printfunktion først dokumenter,
når de er klar til at blive hentet på maskinen.

XEROX® CONNECTKEY® –
NØGLEN TIL DET KOMPLETTE
KONTORPRODUKTIVITETSSYSTEM
Som firmaet, der har skabt den moderne
arbejdsplads, lancerer Xerox nu den næste
revolutionerende produktivitetsløsning til
arbejdspladsen. Med den samme ensartede
brugerbetjening på en lang række forskellige
enheder samt mobil- og cloud-opkobling og
et voksende udvalg af apps til at udbygge
funktionaliteten kan jeres medarbejdere arbejde
hurtigere på bedre og smartere måder.
Logisk brugerbetjening
En totalt ny, men ikke desto mindre velkendt
brugeroplevelse, med betjening som på en
tablet med touch-funktionalitet og nem
brugerindstilling.
Klar til mobil og cloud
Direkte opkobling til cloud og mobilenheder fra
brugerfladen med adgang til forhåndsinstallerede
cloud-services til at arbejde hvor, hvornår og
hvordan I vil.
Brancheførende sikkerhed
Fuld flerlaget sikkerhed på både dokumentog dataniveau klar til at beskytte mod og fjerne
sikkerhedstrusler; overholder og beskytter endnu
bedre end myndighedskrav.
Adgang til den nyeste generation af services
Til at arbejde og styre ressourcer mere effektivt.
Med nem integrering af Xerox® Managed Print
Services er der adgang til fjernovervågning
af servicelevering og forbrugsstoffer plus
fjernkonfiguration, som sparer endnu mere tid.
Nye arbejdsmuligheder
Med adgang til Xerox App Gallery med apps
designet til virkelighedens kontorbehov og
optimering af digitale workflows, får I straks nye
arbejdsmuligheder. Desuden kan I bestille og få
designet innovative, branchespecifikke løsninger
via vores netværk af samarbejdspartnere.
Få mere at vide om, hvordan I kan arbejde på
smartere måder, på www.connectkey.com.

EFTERBEHANDLINGSLØSNINGER
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VÆLG DEN KONFIGURATION,
DER PASSER TIL JERES BEHOV
1 Automatisk, 2-sidet, single-pass dokumentfremfører
til at scanne op til 200 dokumentsider pr. minut.
2 Convenience hæftemaskine (ekstraudstyr), der hæfter
op til 50 ark 75 g printmedier.
3 Specialmagasin med op til 100 ark 216 g papir.
4 2 universalmagasiner med hver 500 ark, der kan
indstilles op til A3.
5 Konvolutmagasin (ekstraudstyr, erstatter magasin 2)
til problemfri fremføring af 50 konvolutter.
6 Stort tandemmagasin med plads til i alt 3600 ark
A4-papir.
7 Stort magasin (ekstraudstyr) med plads til 3.300 ark.
Giver en maksimumkapacitet på 8.000 ark.
8 Udfaldsbakke med stakforskydning (ekstraudstyr)
med plads til 400 ark.
9 Office Finisher (ekstraudstyr til AltaLink® B8045/B8055/
B8065/B8075) til efterbehandling af op til 50 ark med
forskellige hæfteklammepositioner og (som tilvalg) hulning.

10 Office Finisher med hæfte-/falsemodul (ekstraudstyr
til AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) har de
samme efterbehandlingsfunktioner som Office Finisher
plus ryghæftning til fremstilling af pjecer på op til
60 sider (2-15 ark).
11 Efterbehandlingsmodul med stor kapacitet (HVF)
(ekstraudstyr til AltaLink B8065/B8075; kræves til
AltaLink B8090) til efterbehandling af op til 100 ark med
forskellige hæfteklammepositioner og (som tilvalg) hulning.
12 Post Process Inserter (ekstraudstyr til HVF og til HVF
med hæfte-/falsemodul) til at indsætte op til 250 ark
omslagspapir eller andre printmedier (60-216 g).
13 Efterbehandlingsmodul med stor kapacitet
(HVF) plus hæfte-/falsemodul (ekstraudstyr
til AltaLink B8065/B8075/B8090) har de samme
efterbehandlingsfunktioner som efterbehandlingsmodul
med stor kapacitet plus ryghæftning til fremstilling
af pjecer (2-15 ark / 60 sider).
14 C/Z-falsemodul (ekstraudstyr til HVF med hæfte-/
falsemodul) til Z- og C-falsning af A4 (50 ark eller
ubegrænset kapacitet med magasinstop i nederste
position).
15 NFC (Near Field Communications) tap-to-pair,
så brugere blot skal trykke på deres mobilenhed
og opkoble til en AltaLink B8000 for at tilføje
multifunktionsprinteren på deres printerliste
og printe med det samme.
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SUVERÆN TOUCHSKÆRMBETJENING SOM PÅ
MOBILENHEDER
Vores helt nye 10,1" touch-farveskærm er en
brugerflade, som sætter standarden endnu
højere for individuel brugerindstilling,
betjeningsvenlighed og fleksibilitet.
Med en velkendt "mobiloplevelse" –
fingerbetjening på skærmen og apps til
arbejdsbrug i et ensartet design – klares nemt
selv de mest komplekse arbejdsopgaver.
Den meget logiske betjening guider brugeren
igennem alle arbejdsopgaver fra start til slut.
De vigtigste funktioner er placeret naturligt
øverst på skærmen og hyppigt anvendte
funktioner i midten. Hvis placeringen af en
funktion eller app ikke passer, indrettes
skærmvisningen blot efter behov.
Hardwareteknologien og den intelligente
software er den eneste af sin art på markedet,
så enhver bruger af AltaLink® B8000 serien får
mere arbejde fra hånden, hurtigere. Prøv den nye
brugerflade på www.xerox.com/AltaLinkUI.
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MASKINSPECIFIKATIONER

AltaLink B8045

AltaLink B8055

AltaLink B8065

AltaLink B8075

AltaLink B8090

Printhastighed

Op til 45 sider/min

Op til 55 sider/min

Op til 65 sider/min

Op til 75 sider/min

Op til 90 sider/min

Printkapacitet pr. måned*

Op til 175.000 sider

Op til 200.000 sider

Op til 250.000 sider

Op til 300.000 sider

Op til 400.000 sider

Harddisk / processor / hukommelse Min. 250 GB harddisk/1,8 GHz quad-core/4 GB systemhukommelse
Opkobling

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direkte print, Wi-Fi Direct® med trådløs Xerox® USB-adapter som ekstraudstyr, NFC tap-to-pair
mobilparring

Kopiering og print

Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi. Printopløsning: Op til 1200 x 1200, 256 gråtoner

Første kopi efter

Kun 3,8 sekunder fra glaspladen eller 7,4 sekunder fra
den automatiske dokumentfremfører til duplex (DADF)

Kun 3,3 sekunder fra
glaspladen eller
7,2 sekunder fra DADF

Første print efter

Kun 3,9 sekunder

Kun 4,9 sekunder

Opvarmningstid fra slukket
(ved start)

Kun 120 sekunder

Sidebeskrivelsessprog

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) som tilvalg

PapirfremføringStandard

Automatisk 2-sidet, single-pass dokumentfremfører: 200 ark. Printhastighed: op til 200 sider/min (2-sidet). Formater: 125 x 138 mm til 297 x 432 mm
Specialmagasin: 100 ark. Specialformater: A6 til A3
Magasin 1 og 2: 500 ark i hvert. Specialformater: A5 til A3
Stort tandemmagasin: 3600 ark i alt (1600 plus 2000 ark), A4-format

Ekstraudstyr

Papirudfald/Ekstraudstyr
efterbehandling

Kun 2,9 sekunder fra
glaspladen eller
6,9 sekunder fra DADF

Kun 4,9 sekunder fra
glaspladen eller
8,7 sekunder fra DADF

Stort magasin (HCF): 3300 ark, A4 til lang fremføringskant
HCF-sæt (kræver HCF): (kun til B8065/B8075/B8090) Short Edge Kit til 1250 ark i A3 eller Short Edge Kit til 1250 ark i A4
Konvolutmagasin (erstatter magasin 2): Op til 50 konvolutter: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Udfaldsbakke med stakforskydning (påkrævet uden monteret efterbehandler; ikke til B8090): 400 ark
Office Finisher (ikke til B8090): Magasiner til 2.000 + 250 ark, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner, hulning som tilvalg
Office Finisher med hæfte-/falsemodul (ikke til B8090): Magasiner til 2.000 + 250 ark, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner,
fremstilling af hæfter med ryghæftning (2-15 ark (60 sider)), hulning som tilvalg
Efterbehandlingsmodul med stor kapacitet (HVF) (ekstraudstyr til B8065/B8075; HVF eller HVFBM kræves til B8090): Magasiner til 3.000 + 250 ark,
100-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner, hulning som tilvalg
Efterbehandlingsmodul med stor kapacitet (HVF) plus hæfte-/falsemodul (ekstraudstyr til B8065/B8075/B8090): Magasiner til 3.000 + 250 ark,
100-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner, fremstilling af hæfter med ryghæftning (2-15 ark (60 sider)), hulning som tilvalg
C/Z-falsemodul (ekstraudstyr til HVF med hæfte-/falsemodul): Til C- og Z-falsning af A4
Post-Process Inserter (ekstraudstyr til HVF og til HVF med hæfte-/falsemodul): Til indsætning af fortrykte skilleark
Convenience hæftemaskine: Hæftning af 50 ark (baseret på 75 g), med arbejdsbordflade

LOGISK BRUGERBETJENING
Individuel brugerindstilling

Individuel indstilling til arbejdssted, funktion eller workflow(s) ved hjælp af Xerox App Gallery og Xerox® App Studio

Printerdrivere

Opgaveidentificering, tovejs-status, opgaveovervågning, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Xerox® integreret webserver

Pc eller mobil – statusinformation, indstillinger, maskinstyring, kloning

Fjernkonsol/eksempelvisning

Fjernbrugerflade

Printfunktioner

Print fra USB, prøveprint, funktion til gemte print, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, skalering, opgaveovervågning,
standardindstilling af brugsfunktion, 2-sidet print, kladdefunktion

Scanning og fax

Scan til USB/e-mail/netværk (FTP/SMB), scanningsfilformater: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Praktiske funktioner: Scan til hjem, søgbar PDF, enkelt-/
flersidet PDF/XPS/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF. Faxfunktioner: Fax direkte fra maskinen (mulighed for 1 eller 3 faxlinjer, med LAN Fax, Direct Fax,
faxvideresendelse til e-mail), faxopkald, Unified Address Book, optisk tegngenkendelse (OCR)

KLAR TIL MOBIL OG CLOUD
Mobilopkobling

Apple® AirPrint®, klar til Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in til Android™, Mopria® Print Service Plug-in til Android, NFC, Wi-Fi Direct print

Mobil print

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App. Se på www.xerox.com/officemobileapps for tilgængelige apps.

Cloud-opkobling

Print fra/scan til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® m.m.

BRANCHEFØRENDE SIKKERHED
Netværkssikkerhed

IPsec, HTTPS, SFTP og krypteret e-mail, netværksautentificering, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, sikkerhedscertifikater,
automatisk selvsigneret certifikat, Integrering med Cisco® Identity Services Engine (ISE)

Maskinadgang

Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangsstyring, brugertilladelser, Smart Cardaktiveringssæt (CAC/PIV/.NET)

Datasikkerhed

Krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2, bekræftet) og harddiskoverskrivning, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control,
hvidlistning, kryptering på opgaveniveau via HTTPS og drivere

Dokumentsikkerhed

Common Criteria-certificeret (ISO 15408), krypteret fortrolig print, FIPS-krypterede printerdrivere

ADGANG TIL DEN NYESTE GENERATION AF SERVICES
Printerstyring

Xerox® printerstyrings- og mobilitetspakke, konfigurationskloning, Xerox® kontering som standard, Equitrac, Y Soft, PaperCut m.fl. partnerløsninger

Printadministration

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisk tælleraflæsning, MPS-funktioner

Bæredygtighed

Cisco EnergyWise®, print bruger-id i margen, Earth Smart-printerindstillinger

NYE ARBEJDSMULIGHEDER
Cloud-services

Xerox® Easy Translator, mange yderligere services tilgængelig

Xerox App Gallery

Mange tilgængelige apps og cloud-services. Gå ind på www.xerox.com/appgallery med et voksende udvalg af apps til at tilføje yderligere funktioner
på multifunktionsprinteren.

* Maks. forventet mængdekapacitet pr. måned. Ikke på løbende basis.
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