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Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
multifunksjonsskriver
Vår nyeste multifunksjonsskriver for sort-hvitt-utskrifter
er intelligent nok til å endre måten du arbeider på. AltaLink
B8000-serien tilbyr avansert mobilklar brukeropplevelse
samt brukervennlighet, sikkerhet og fremtidsrettet
fleksibilitet for appbaserte arbeidsflyter. Optimaliser
maskinparken og dermed virksomheten din.
SMART OG PRODUKTIV

KR AF T IG OG SK ALERBAR

Xerox AltaLink B8000-serien har
et nettbrettlignende brukergrensesnitt
og mobilvennlige tilkoplingsmuligheter,
noe dagens arbeidstakere har ventet på.

Gi interaktiv opplæring og støtte
fra skrivebordet, med det eksterne
kontrollpanelet vårt. Aktiver serverløs
flåteadministrasjon med Fleet Orchestrator.
Konfigurer en enkelt enhet én gang,
og la deretter Fleet Orchestrator rulle
ut og administrere konfigurasjoner
automatisk og dele automatisert
arbeidsflyt til alle enheter.

®

Enkel å administrere både som en
frittstående maskin og som del av
en maskinpark, og er perfekt til rask
flereoppgavekjøring og samarbeid. Skap
tilpassede 1-Touch apper som automatiserer
arbeidsflyt med flere steg. Bare pek på
den nye appen for raskt å utføre jobben
du konfigurerte. Spar tid ved å skanne
flere destinasjoner, inkludert USB-stasjon,
nettverksplasseringer og SMB-delt
plassering, i én operasjon.
Med et enkelt knappetrykk kan du gå til
Xerox App Gallery og laste ned enkle, men
kraftige serverløse apper til AltaLink ® enheten din, for å øke produktiviteten
og utføre dagligdagse oppgaver raskere.
Innebygget mobiltilkopling, inkludert
@printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox ®
Print Service-tilleggsprogram for Android™,
Airprint ®, Mopria® og valgfri Wi-Fi Direct ®
sørger for praktisk tidsbesparelse for
behovene til medarbeiderne dine.

Færre vedlikeholdsproblemer, mindre behov
for IT-støtte, høykapasitets papirmagasiner
samt muligheten til å skrive ut på forskjellige
papirformater, gir til sammen økt oppetid
og høyere produktivitet. Skanning, utskrift
og faksing kan gjøres samtidig, noe som
tillater fleroppgavekjøring i perioder
med maksimal belastning. Og utvalget av
etterbehandlingsalternativer medfører at
du kan konfigurere din AltaLink ® -enhet slik
at den passer inn i ethvert arbeidsmiljø og
for enhver dokumenttype, inkludert hefter,
brosjyrer og flyere.
IN N E BYG D SIK K E R H E T

Dra nytte av omfattende sikkerhet, med den
strategiske tilnærmingen vår til å forhindre
inntrengning, og sikker lagring av
dokumenter og data. Vårt partnerskap
med McAfee og Cisco forebygger proaktivt
eksponering både for hele maskinparken
under ett og på hver enkelt enhet.
Ved å interagere med markedslederen
McAfee ® DXL og Cisco ® pxGrid
-plattformene, bruker Xerox ® AltaLinkenhetene en respons som nøytraliserer
trusler ved kilden, straks de oppstår.
Det er flere lag av sikkerhet, som inkluderer
datakryptering, diskoverskriving og
bransjesertifiseringer. Den innovative
konfigurasjonsovervåkeren sørger for
at AltaLink-enhetene dine holder seg
konfigurert i henhold til sikkerhetspraksisen.

X E R OX® C O N N E C T K E Y®TEKNOLOGI
Intuitiv brukeropplevelse
Maskinene kan styres og tilpasses på en
gjenkjennelig måte med håndbevegelser
på berøringsskjermen, som på et nettbrett.
Klargjort for skytjenester
Øyeblikkelig tilkopling til skyen og
mobilenheter rett fra brukergrensesnittet,
med tilgang til skybaserte tjenester
som lar deg arbeide hvor, når
og hvordan du ønsker.
Benchmark-sikkerhet
Omfattende sikkerhet som inkluderer
en kraftig kombinasjon av innebygde
funksjoner og tjenester for å forhindre
uautorisert tilgang, oppdage mistenkelig
eller ondsinnet atferd og beskytte data
og dokumenter.
Muliggjør neste generasjons tjenester
Enkel integrering av Xerox ® Intelligent
Workplace Services. Gjør det muilg med
fjernovervåking av serviceleveranser
og forbruksartikler.
Nøkkelen til nye muligheter
Utvid mulighetene øyeblikkelig med
tilgang til Xerox App Gallery, med apper
fra den virkelige verdenen som er utformet
for å optimalisere digitale arbeidsflyter.
Engasjer samarbeidspartnerne våre til
å utarbeide innovative, bransjespesifikke
løsninger.
Les mer om hvordan du kan arbeide
smartere på www.ConnectKey.com.

ET TERBEHANDLINGSFUNKSJONER
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VELG KONFIGUR A SJONEN SOM
INNFRIR DINE BEHOV
1 A utomatisk dupleksmater skanner dokumenter
med opptil 200 bilder i minuttet.
2 H alvautomatisk stifter (ekstrautstyr) stifter
opptil 50 ark med en tykkelse på 20 lb/75 g/m².
3 S pesialmagasin håndterer opptil 100 ark
på 80 lb Cover/216 g/m².
4 To 500 arks universalskuffer er justerbare
opptil 11 x 17 tommer/A3.
5 Konvoluttpakke (ekstrautstyr – erstatter
magasin 2) gir problemfri mating av opptil
50 konvolutter.
6 Tandemmagasin med stor kapasitet
tar totalt 3600 ark i brev/A4-format.
7 S tormagasin (valgfritt) med plass til tar
3300 papirark. Dette gir en maksimal
kapasitet på 8000 ark.
8 M ottaker med sideforskyvning(OCT)
(valgfritt) med plass til 400 ark.
9 Kontoretterbehandler (valgfri med AltaLink
B8045/B8055/B8065/B8075) gir deg 50-arks
stifting i flere posisjoner med en valgfri
hullemaskin.

11 E
 tterbehandler med stor kapasitet
(valgfri med AltaLink B8065/B8075, påkrevd for
AltaLink B8090) har 100-arks flerposisjonsstifting
og valgfri hulling.
12 H øykapasitets etterbehandler med heftemodul
(valgfri med AltaLink B8065/B8075/B8090)
gir all etterbehandling med etterbehandleren
muligheten til å ryggstifte hefter
(2 til 15 ark / 60 sider).
13 Tastatur (valgfritt)
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14 Xerox ® integrert RFID-kortleser E1.0
(ekstrautstyr) gir kortbasert godkjenning
med støtte for over 90 adgangskort.

VI INTRODUSERER
B E R Ø R I N G SS K J E R M S O M PÅ
EN MOBIL – EN OVERLEGEN
BRUKEROPPLEVELSE

15 M
 ed nærfeltskommunikasjon (NFC) Tap-to-Pair
kan brukerne holde en mobilenhet
inntil en AltaLink B8000 for å legge til
multifunksjonsskriveren på enhetslisten,
og umiddelbart skrive ut på den.

Møt vår nye 10,1-tommers
berøringsskjerm i farger, med
et brukergrensesnitt som har
høyere standard for tilpasning,
brukervennlighet og allsidighet.
En velkjent mobillignende opplevelse –
med støtte for håndbevegelser og
oppgaveorienterte apper med felles
utseende og funksjonalitet – betyr
at selv de mest komplekse jobbene
kan utføres med færre trinn.
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10 K
 ontoretterbehandler med heftemodul
(valgfri med AltaLink B8045/B8055/B8065/
B8075) gir all etterbehandling med
kontoretterbehandleren muligheten til
å ryggstifte 60-siders hefter (2–15 ark).
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Den svært intuitive utformingen leder deg
gjennom hver oppgave fra start til slutt,
og et naturlig hierarki plasserer viktige
funksjoner øverst på skjermen. Liker du
ikke plasseringen til en funksjon eller app?
Raskere tilgang til app-innstillinger?
Layouten på berøringsskjermen tilpasses
enkelt slik du vil.
Denne unike balansen av
maskinvareteknologi og smart
programvare hjelper alle som bruker
AltaLink B8000-serien til å få mer gjort,
raskere. Prøv det nye grensesnittet på
www.xerox.com/AltaLinkUI.

Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
multifunksjonsskriver
SPESIFIKASJONER OM
ENHETEN
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AltaLink® B8045

AltaLink® B8055

AltaLink® B8065

AltaLink® B8075

AltaLink® B8090

Fart

Opptil 45 spm

Opptil 55 spm

Opptil 65 spm

Opptil 75 spm

Opptil 90 spm

Månedlig kapasitet*

Opptil 175 000 sider

Opptil 200 000 sider

Opptil 250 000 sider

Opptil 300 000 sider

Opptil 400 000 sider

Harddisk/prosessor/minne

Minimum 250 GB harddisk / 1,9 GHz firekjerners prosessor / 4 GB systemminne

Tilkobling

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® med Xerox® USB trådløs adapter, NFC Tap-to-Pair

Kopiering og utskrift

Kopioppløsning: Opptil 600 x 600 ppt; Utskriftsoppløsning:Opptil 1200 x 1200, 256 gråtoner

Utskrift av første kopi

Kun 3,8 sekunder fra glassplaten /
7,4 sekunder fra tosidigmateren (DADF)

Kun 3,3 sekunder fra
glassplaten / 7,2 sekunder
fra tosidigmateren (DADF)

Tid for utskrift av første side

Kun 3,9 sekunder

Kun 4,9 sekunder

Oppvarmingstid fra avslått
modus (oppstartstid)

Kun 120 sekunder

Sidebeskrivelsesspråk

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

MagasinerStandard

Tosidigmater med én arksirkulering: 200 ark; Hastighet: opp til 200 bpm (2-sidig); Størrelser: 125 x 138 mm til 297 x 432 mm
Spesialmagasin: 100 ark; Tilpassede størrelser: A6 til A3
Magasin 1 og 2: 500 ark i hvert, tilpassede formater: A5 til A3
Tandemmagasin med stor kapasitet: 3600 ark totalt (1600 og 2000 ark); A4

Valgfritt
Papirdokument/Tillegg
Etterbehandling

Kun 2,9 sekunder fra
glassplaten / 6,9 sekunder
fra tosidigmateren (DADF)

Kun 4,9 sekunder fra
glassplaten / 8,7 sekunder
fra tosidigmateren (DADF)

Høyvolummagasin (HCF): 3300 ark; Størrelse A4 long-edge feed
Konvoluttmagasin (erstatter magasin 2): Opp til 50 konvolutter: størrelse 10 Commercial, Monarch, DL, C5
Mottaker med sideforskyvning (Ikke tilgjengelig med B8090): 400 ark
Kontoretterbehandler (Ikke tilgjengelig med B8090): 2000 + 250-arks skuffer, 50-arks flerposisjonsstifting, valgfri hulling
Kontoretterbehandler med heftemodul (Ikke tilgjengelig med B8090): 2000 + 250-arks skuffer, 50-arks flerposisjonsstifting, ryggstifting
av hefter (2 til 15 ark (60 sider)), valgfri hulling
Høyvolum etterbehandler (HVF) (Valgfri med B8065/B8075; HVF eller HVF med heftemodul er nødvendig for B8090): 3000 + 250-ark
skuffer, 100-ark flerplassering stifting, valgmulighet hullemaskin
Høyvolum etterbehandler med heftemodul (Valgfri med B8065/B8075/B8090): 3000 + 250-arks skuffer, 100-arks flerposisjonsstifting,
ryggstifting av hefter (2 til 15 ark (60 sider)), valgfri hulling
Halvautomatisk stifter:50 arks stifting (basert på 75 gm2), kan kreve Work Surface

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE
Tilpasse

Tilpasning av lokasjon, funksjon eller arbeidsflyt med Xerox® App-galleri apper

Skriverdrivere

Jobbidentifikasjon, toveisstatus, jobbovervåkning, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, applikasjonsstandarder, Xerox®
Pull Print Driver

Xerox® innebygd webserver

PC eller mobil — Statusinformasjon, innstillinger, enhetsadministrering, kloning, Fleet Orchestrator, konfigurasjonsovervåkning

Ekstern konsoll / forhåndsvisning

Eksternt kontrollpanel

Utskriftsfunksjoner

Skriv ut fra USB, prøvesett, lagret jobb, hefteproduksjon, driverinnstillinger for lagring og gjeninnhenting, skalering, jobbovervåking,
applikasjonskontroll, tosidig utskrift, kladdemodus

Skanning og faksing

Skann til USB/e-post/nettverk (FTP/SMB), skann filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF, praktiske funksjoner: Skann til hjem, søkbar PDF,
enkeltsidig/flersidig PDF/XPS/TIFF, passordbeskyttet PDF, faksfunksjoner: Walk-Up-faks (med én eller tre linjer, omfatter LAN-faks,
direktefaks, videresending av faks til e-post), faksoppringing, enhetlig adressebok, optisk tegngjenkjenning Xerox® Mobile Link-app, Xerox® Mobile Link-app

K L A RG J O R T FO R S K Y TJ E N E S T E R
Mobil tilkopling

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi
Direct Printing

Mobil utskrift

Xerox @printbyXerox App. Se mer på xerox.com/MobileSolutions; Valgfritt: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
Lær mer på www.xerox.com/MobilePrinting.

Tilkopling til skytjenester

Xerox App Gallery; Valgfritt: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect
for Office 365™, Connect for Box® og mer på xerox.com/CloudConnectorApps.

BENCHMARK-SIKKERHET
Nettverkssikkerhet

IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Nettverksgodkjenning, SNMPv3, SHA-256 Hash-meldingsgodkjenning,
SSL, TLS, sikkerhetssertifikater, automatisk selvsignert sertifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integrering, automatisert trusselrespons
med McAfee DXL/Cisco pxGrid-integrering

Maskintilgang

Brukertilgang og intern brannmur, Port/IP/domene-filtrering, revisjonslogg, tilgangskontroll, brukertillatelser, konfigurasjonsovervåkning;
Valgfritt: Smart Card-aktiveringssett (CAC/PIV/.NET), Xerox® integrert RFID-kortleser E1.0, NFC-standard (godkjenning via valgfri Xerox®
Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security; lær mer på xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Databeskyttelse

Kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2, validert) og bildeoverskrivning, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee integritetskontroll
(valgfri), fastvareverifisering, kryptering på jobbnivå via HTTPS og drivere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security

Dokumentsikkerhet

Kryptert sikret utskrift, FIPS-krypterte utskriftsdrivere

M U L IG G J Ø R N E S T E G E N E R A SJ O N S TJ E N E S T E R
Skriverbehandling

Xerox® Standardkontering Valgfritt: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mer på xerox.com/PrintManagement.

Flåte/enhetsadminstrasjon

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

Bærekraftighet

Cisco EnergyWise®, utskrift av bruker-ID i margen, Earth Smart-utskriftsinnstillinger

NØKKELEN TIL NYE MULIGHETER
Xerox App Gallery

Gå til xerox.com/AppGallery for å lære hvordan du kan utvide funksjonene til din multifunksjonsskriver og jobbe på nye måter med apper dedikert
til forretninger, utdanning, helsevesen og mer. Tilgjengelige apper inkluderer Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark
Test Grading og Share Patient Information.

*Maksimum volumkapasitet forventet i en måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

For mer detaljerte spesifikasjoner, inkludert de nyeste sertifiseringene,
gå til www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.
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