Xerox® AltaLink® Multifunkční tiskárna
Pracovní asistent pro černobílé operace a rychlejší práci i ve větších skupinách.

B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
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Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/
B8065/B8075/B8090
Představujeme naši nejnovější černobílou multifunkční tiskárnu,
která je dostatečně inteligentní na to, aby změnila způsob, kterým
pracujete. Tiskárny AltaLink řady B8000 nabízí uživatelské prostředí
nové generace připravené na spojení s mobilními zařízeními,
je snadno použitelné, zabezpečené a dostatečně flexibilní
i do budoucna díky využíváním aplikací při práci. Změňte
podobu své skupiny zařízení a s ní i celé vaší firmy.
I N T E L I G E N C E A P R O D U K T I V I TA

V Ý KO N A Š K Á LOVAT E L N O S T

Tiskárna řady Xerox AltaLink B8000
s uživatelským rozhraním podobným tabletu
a možností připojení mobilních zařízení ihned
po vybalení je multifunkční zařízení, na které
dnešní pracovníci čekali.

Zajistěte interaktivní školení a podporu přímo
ze svého počítače s naším panelem dálkového
ovládání. Umožněte hromadnou správu skupin
zařízení bez serveru se softwarem Fleet
Orchestrator. Nakonfigurujte jedno zařízení
a poté nechte Fleet Orchestrator, aby nastavil
a spravoval konfigurace dalších zařízení
automaticky a sdílel mezi zařízeními
automatizované pracovní postupy.

®

Se svojí snadnou správou jako samostatné
zařízení i součást větší skupiny přináší možnost
jednoduchého multitaskingu a spolupráce.
Vytvořte si vlastní jednodotykové aplikace
k automatizaci vícekrokových pracovních
postupů. Nakonfigurovanou úlohu snadno
provedete jediným klepnutím na novou
aplikaci. A spořte čas skenováním do více
cílových umístění, včetně jednotky USB,
síťového umístění a sdíleného umístění SMB,
to vše v jedné operaci.
Jediným stisknutím tlačítka můžete přejít
k naší službě Xerox App Gallery a stáhnout
si tyto jednoduché, ale přesto výkonné
aplikace do svého zařízení AltaLink®,
nevyžadující připojení k serveru, a které vám
pomohou zvýšit efektivitu uživatelům a zkrátit
dobu trvání každodenních úkonů.
Integrovaná mobilní konektivita, včetně
technologií @printbyXerox, Google Cloud
Print™, Xerox® Print Service Plug-in for
Android™, Airprint®, Mopria® a volitelně Wi-Fi
Direct®, zajišťuje úsporu času a pohodlí, jaké
vaši pracovníci chtějí a potřebují.

Méně práce s údržbou, méně podpory IT,
vysokokapacitní zásobníky na papír
a možnost tisknout na různé velikosti papíru
zajistí méně prostojů a vyšší produktivitu.
Skenování, tisk a faxování lze provádět
současně a využít tak multitaskingu během
nejrušnějších hodin. Velký výběr možností
dokončovacího zpracování vám umožní
přizpůsobit zařízení AltaLink® pro každé
pracovní prostředí a jakýkoli typ dokumentu,
včetně letáků, brožur a prospektů.
I N T E G R OVA N É Z A B E Z P E Č E N Í
Užívejte si komplexní zabezpečení díky
strategickému přístupu k bránění narušením
a udržování bezpečnosti dokumentů i dat.
Naše řešení na základě partnerství se
společnostmi McAfee a Cisco preventivně řeší
rizika na úrovni jednotlivých zařízení, skupin
zařízení i celé sítě.
Díky integraci špičkových platforem McAfee®
DXL a Cisco® pxGrid zařízení Xerox® AltaLink
využívají koordinované reakce k neutralizaci
hrozeb v zárodku, v okamžiku, kdy vzniknou.
Mezi mnohé vrstvy zabezpečení patří šifrování
dat, přepsání disku a průmyslové certifikace.
Inovativní řešení Configuration Watchdog
zajišťuje, že vaše zařízení AltaLink zůstanou
nakonfigurována v souladu s vašimi zásadami
zabezpečení.

T E C H N O LO G I E X E R O X ®
CONNECTKEY®
Intuitivní uživatelské prostředí
Důvěrně známý způsob interakce, který
poskytuje prostředí podobné tabletům
s ovládacími prvky dotykové obrazovky,
s podporou gest a s možnostmi pro snadné
přizpůsobení.
Podpora mobilního připojení a cloudu
Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním
zařízením přímo z uživatelského rozhraní
s přístupem ke cloudovým službám, které
vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli
a jakkoli.
Prvotřídní zabezpečení
Komplexní zabezpečení s řadou účinných
integrovaných funkcí a služeb pro
zablokování neoprávněného přístupu,
zjišťování podezřelého nebo škodlivého
chování a ochranu dat a dokumentů.
Přístup ke službám nové generace
Snadná integrace služeb Xerox® pro
chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené
monitorování poskytovaných služeb
a spotřebního materiálu.
Brána do světa nových možností
Rozšiřte možnosti svého pracovního
prostředí prostřednictvím dalších chytrých
aplikací dostupných v Xerox App Gallery,
které jsou navrženy tak, aby optimalizovaly
digitální pracovní postupy. Nechejte si
u našich partnerů navrhnout inovativní
řešení specifické pro vaše podnikání.
Více informací o tom, jak můžete
pracovat chytřeji, najdete na webu
www.ConnectKey.com.

M O Ž N O S T I D O K O N Č O VÁ N Í
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V Y B E RT E S I KO N F I G U R A C I , K T E R Á
S P L Ň U J E VA Š E P O T Ř E BY
1 Automatický oboustranný podavač dokumentů
s jedním průchodem skenuje dokumenty rychlostí
až 200 obrázků za minutu.
2 Praktická sešívačka (volitelná) umožňuje sešití
až 50 listů s gramáží 75 g/m². Vyžaduje volitelnou
pracovní plochu.
3 Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů
s gramáží 216 g/m².
4 Dva univerzální zásobníky papíru na 500 listů
lze upravit až na formát A3/11 x 17".

10 Kancelářský finišer s vazačem brožur (volitelný
s modely AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075)
nabízí stejné funkce dokončování jako kancelářský
finišer a navíc umožňuje vytvářet 60stránkové brožury
s vazbou V1 (2 až 15 listů).
11 Velkoobjemový finišer HVF (volitelně pro modely
AltaLink B8065/B8075; vyžadován pro model AltaLink
B8090) umožňuje vícepoziční sešívání až 100 listů
s volitelným děrováním.
12 Velkoobjemový finišer s vazačem brožur (volitelně
s modely AltaLink B8065/B8075/B8090) nabízí stejné
funkce dokončování jako velkoobjemový finišer,
doplněné o možnosti vytváření brožur s vazbou V1
(2 až 15 listů (60 stran)).

5 Podavač obálek (volitelný – nahrazuje zásobník 2)
umožňuje bezproblémové podávání až 50 obálek.

13 Klávesnice (volitelná)

6 Velkokapacitní tandemový zásobník poskytuje
kapacitu až 3 600 listů formátu Letter/A4.

14 Integrovaná čtečka karet Xerox® RFID E1.0
(volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty
s podporou více než 90 typů přístupových karet.

7 Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 3 300 listů
papíru. Celková kapacita tak stoupá až na 8 000 listů.
8 Odsazovací výstupní zásobník (OCT) (volitelný)
pojme 400 listů.
9 Kancelářský finišer (volitelný s modely AltaLink®
B8045/B8055/B8065/B8075) umožňuje vícepolohové
sešívání 50 listů s volitelnou možností děrování.

15 Funkce spárování klepnutím založená
na technologii NFC (Near Field Communications)
umožňuje uživatelům přiblížit mobilní zařízení
k multifunkční tiskárně AltaLink B8000, čímž bude
tiskárna přidána do jejich seznamu zařízení a ihned
na ní bude možné tisknout.
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P Ř E D S TAV U J E M E V Y Š Š Í
Ú R OV E Ň D O T Y KOV É H O
DISPLEJE PODOBNÉHO
MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM
Seznamte se se zcela novou 10,1 palcovou barevnou
dotykovou obrazovkou – rozhraní, které nabízí
novou úroveň všestrannosti a široké možnosti
přizpůsobení.
Získáte prostředí známé z mobilních zařízení
s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi
pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled,
takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude
vyžadovat menší počet kroků.
Vysoce intuitivní rozhraní kompletně provádí
uživatele každou úlohou. Díky přirozené hierarchii
jsou běžně používané funkce v popředí
a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé
funkce nebo aplikace? Chcete rychlejší přístup
k nastavením aplikace? Přizpůsobte si rozložení
dotykové obrazovky podle svých požadavků.

8
9

10

11

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr
hardwarových technologií a softwarových funkcí
umožňuje každému uživateli tiskárny AltaLink řady
B8000 pracovat efektivněji. Prohlédněte si nové
uživatelské rozhraní na adrese
www.xerox.com/AltaLinkUI.

Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/
B8075/B8090
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE
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AltaLink® B8045

AltaLink® B8055

AltaLink® B8065

AltaLink® B8075

AltaLink® B8090

Rychlost

Až 45 str./min

Až 55 str./min

Až 65 str./min

Až 75 str./min

Až 90 str./min

Měsíční zatížení*

Až 175 000 stran

Až 200 000 stran

Až 250 000 stran

Až 300 000 stran

Až 400 000 stran

Pevný disk, procesor, paměť

Minimálně 250GB pevný disk, 1,9 GHz čtyřjádrový, systémová paměť 4 GB

Připojení

10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct® s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®, funkce spárování
klepnutím založená na technologii NFC

Kopírování a tisk

Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 × 1 200, 256 odstínů šedi

Rychlost vytištění první kopie

Již za 3,8 sekundy ze skla/7,4 sekundy z automatického
oboustranného podavače dokumentů (DADF)

Již za 3,3 sekundy ze skla pro
předlohy/7,2 sekundy
z automatického podavače
dokumentů (DADF)

Rychlost vytištění první strany

3,9 s

4,9 s

Jazyk pro popis stránky

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF verze 1.7, PCL® 5c/PCL 6, volitelně XML Paper Specification (XPS)

Vstup papíruStandardně

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem: 200 listů; Rychlost: až 200 obr/min (oboustranně); Formáty: 4,9 × 5 in až 11,7 × 17 in/125 × 138 mm
až 297 × 432 mm
Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 4,25 × 5,5" až 11 × 17"/A6 až A3
Zásobníky 1 a 2: 500 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 × 8,5" až 11 × 17"/A5 až A3
Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: celkem 3 600 listů (1 600 a 2 000 listů); formát 8,5 × 11"/A4

Volitelně
Výstup papíru/Volitelně
Dokončování

Již za 2,9 sekundy ze skla pro
předlohy/6,9 sekundy
z automatického podavače
dokumentů (DADF)

Již za 4,9 sekundy ze skla pro
předlohy/8,7 sekundy
z automatického podavače
dokumentů (DADF)

Velkokapacitní podavač: 3 300 listů; formát 8,5 × 11 in / A4 podávaný delší stranou
Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 2): až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Výstupní přihrádka pro odsazení (není k dispozici u modelu B8090): 400 listů
Kancelářský finišer (není k dispozici u modelu B8090): zásobníky na 2 000 + 250 listů, vícepolohové sešívání až 50 listů, volitelné děrování
Kancelářský finišer s vazačem brožur (není k dispozici u modelu B8090): zásobníky na 2 000 + 250 listů, vícepolohové sešívání až 50 listů, tvorba brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů
(60 stran)), volitelné děrování
Velkoobjemový finišer (volitelně s modely B8065/B8075; velkoobjemový finišer nebo velkoobjemový finišer s vazačem brožur je vyžadován u modelu B8090): zásobníky na 3 000
+ 250 listů, vícepolohové sešívání až 100 listů, volitelné děrování
Velkoobjemový finišer s vazačem brožur (volitelně s modely B8065/B8075/B8090): zásobníky na 3 000 + 250 listů, vícepolohové sešívání až 100 listů, tvorba brožur s vazbou
V1 (2 až 15 listů (60 stran)), volitelné děrování
Ruční sešívačka: sešívání 50 listů (s gramáží 75 g/m²), vyžaduje volitelnou pracovní plochu

I N T UI T I V N Í UŽ I VAT E L S K É P R O S T Ř E DÍ
Přizpůsobení

Přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox® App Gallery

Tiskové ovladače

Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox®Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver

Integrovaný webový server Xerox®

PC nebo mobilní zařízení – Stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog

Vzdálená konzole

Panel dálkového ovládání

Technické údaje pro tisk

Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací,
oboustranný tisk, režim konceptu

Skenování a fax

Skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností
vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje
síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), aplikace Xerox® Mobile Link

PODPOR A MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU
Mobilní připojení

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service pro Android™, doplněk Mopria® Print Service pro Android, NFC, tisk Wi-Fi Direct

Mobilní tisk

Aplikace Xerox @printbyXerox App. Další informace viz xerox.com/MobileSolutions; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
Další informace viz xerox.com/MobilePrinting.

Cloudové připojení

Xerox App Gallery; Volitelně: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® a další
na webu xerox.com/CloudConnectorApps.

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ
Zabezpečení sítě

IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, síťové ověřování, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, bezpečnostní certifikáty,
Automatic Self-signed Certificate, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatizovaná reakce na hrozby prostřednictvím integrace řešení McAfee DXL/Cisco pxGrid

Přístup k zařízení

Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, Configuration Watchdog;
Volitelně: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), čtečka karet Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, standard NFC (ověřování prostřednictvím volitelných nástrojů
Xerox® Workplace Cloud / Suite Print Management and Content Security; další informace viz xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Ochrana dat

Šifrování dat na pevném disku (AES 256-bit, FIPS 140-2, ověřeno) a přepsání dat na disku, funkce McAfee Embedded Control Whitelisting a kontrola integrity McAfee Integrity
Control (volitelně), ověření firmware, šifrování dat na úrovni úlohy přes HTTPS a ovladače, zabezpečení prostřednictvím funkce Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security

Zabezpečení dokumentů

Šifrovaný zabezpečený tisk, tiskové ovladače se šifrováním FIPS

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE
Správa tisku

Standardní účtování Xerox®; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese
xerox.com/PrintManagement.

Správa jednotlivých zařízení a skupin
zařízení

Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator

Udržitelnost

Cisco EnergyWise®, tisk ID uživatele na okraji, ekologicky inteligentní nastavení tisku

B R Á N A D O S V Ě TA N OV ÝC H M OŽ N O S T Í
Xerox App Gallery

Přejděte na stránku xerox.com/AppGallery, kde se dozvíte, jak můžete rozšířit možnosti multifukčního zařízení a pracovat novým způsobem pomocí samostatných aplikací
pro podnikání, vzdělávání, zdravotnictví a dalších. Dostupné aplikace včetně Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading a Share Patient
Information.

* Maximální měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

Podrobnější technické údaje, včetně nejnovějších certifikací,
naleznete na adrese www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.
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