XEROX® ALTALINK®
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΉΣ
Ο ασπρόμαυρος, έμπιστος εκτυπωτής, βελτιωμένων ροών εργασίας.
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Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
πολυλειτουργικός εκτυπωτής
Γνωρίστε τον νέο μας ασπρόμαυρο, έξυπνο πολυλειτουργικό εκτυπωτή,
που είναι αρκετά ευφυής ώστε να αλλάξει τον τρόπο που εργάζεστε.
Προσφέροντας νέας γενιάς, φιλική προς κινητές συσκευές εμπειρία
χρηστών, η σειρά AltaLink B8000 έχει σχεδιαστεί για ευχρηστία,
ασφάλεια και την ευελιξία των εργασιακών ροών με βάση εφαρμογές,
η οποία έρχεται απευθείας από το μέλλον. Μεταμορφώστε τον στόλο
σας - και στην συνέχεια την επιχείρησή σας.
ΈΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΣ

ΙΣΧΥΡΌΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΟΎΜΕΝΟΣ

Δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο πολυλειτουργικό
εκτυπωτή ποτέ. Από το περιβάλλον χρήστη
που θυμίζει tablet ως τις φιλικές προς κινητές
συσκευές επιλογές διασύνδεσης που
λειτουργούν από το πρώτο λεπτό, η σειρά
Xerox® AltaLink B8000 είναι η πολυλειτουργική
συσκευή που περίμεναν οι σύγχρονοι εργαζόμενοι.

Οι εργασιακές σας ομάδες λειτουργούν πιο
αποδοτικά και αποτελεσματικά με τον AltaLink.
Διαχειριστείτε, παρακολουθήστε και
αναβαθμίστε ολόκληρο τον εξοπλισμός σας,
ή προσφέρετε διαδραστική εκπαίδευση και
υποστήριξη απευθείας από τον υπολογιστή σας,
με το απομακρυσμένο μας περιβάλλον χρήστη.

Βελτιστοποιημένος για επιχειρηματικές
διεργασίες, και εύκολος στην διαχείριση είτε ως
αυτόνομη συσκευή είτε ως τμήμα ολόκληρου
στόλου, έχει σχεδιαστεί για πολυδιεργασία και
συνεργασία. Δημιουργήστε εξατομικευμένες
εργασιακές ροές, αυτοματοποιήστε σύνθετες
εργασίες, εκτυπώστε και σαρώστε απευθείας
από και προς το cloud με υπηρεσίες όπως Box®,
Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™,
Microsoft Office 365™ και email. Συνδεθείτε
οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε, και
οποιαδήποτε συσκευή.

Λιγότερη φροντίδα συντήρησης, λιγότερη
υποστήριξη ΙΤ, υψηλή χωρητικότητα δίσκων
χαρτιού και ικανότητα εκτύπωσης σε πληθώρα
μεγεθών χαρτιού, όλα συμβάλλουν στον
αυξημένο χρόνο εργασίας και την υψηλότερη
παραγωγικότητα. Σάρωση, εκτύπωση και
αποστολή/λήψη φαξ μπορούν να εκτελεστούν
ταυτόχρονα, προσφέροντας πολυδιεργασία σε
περιόδους υψηλού φόρτου – και οι επιλογές
τελικής επεξεργασίας σημαίνουν ότι μπορείτε
να διαμορφώσετε τον AltaLink σας για
οποιοδήποτε περιβάλλον και για οποιονδήποτε
τύπο εγγράφων, όπως βιβλιάρια, φυλλάδια
και πολύπτυχα.

Με το πάτημα ενός πλήκτρου, μπορείτε
να μεταβείτε στην Xerox App Gallery και
να κατεβάσετε αυτές τις απλές αλλά
παντοδύναμες εφαρμογές χωρίς χρήση
διακομιστή στον πολυλειτουργικό σας
εκτυπωτή AltaLink για να αυξήσετε την
παραγωγικότητά σας και να συντομεύσετε
τις καθημερινές σας εργασίες.
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα κινητών
συσκευών, όπως η Near Field Communication
(NFC) Tap-to-Pair, η προαιρετική Wi-Fi Direct®,
@PrintByXerox, η Apple® AirPrint®, η Google
Cloud Print™, το πρόσθετο Xerox® Print Service
για Android™ και η Mopria®, παρέχουν την
ευκολία εξοικονόμησης χρόνου που αποζητά
και χρειάζεται το εργατικό σας δυναμικό.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Ο Πολυλειτουργικός εκτυπωτής AltaLink της
σειράς B8000 παρέχει το μέγιστο επίπεδο
ασφάλειας μέσω της στρατηγικής μας
προσέγγισης για ολοκληρωμένη ασφάλεια που
αποτρέπει τις εισβολές και διατηρεί ασφαλή
έγγραφα και δεδομένα. Οι συνεργασίες μας με
την McAfee® και την Cisco® αντιμετωπίζουν
προληπτικά τους κινδύνους σε επίπεδο στόλου
και μεμονωμένων συσκευών.
Πολλαπλές διαστρωματώσεις ασφαλείας
περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση δεδομένων,
επεγγραφή δίσκου και κλαδικές πιστοποιήσεις.
Σε επίπεδο χρήστη, η Ασφαλής Εκτύπωση
διατηρεί τα έγγραφα προς αποδέσμευση
ώσπου να είναι έτοιμα να παραληφθούν
στην συσκευή.

XEROX® CONNECTKEY®
TECHNOLOGY – Ο ΣΎΝΔΕΣΜΌΣ
ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΉΡΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌ
ΣΑΣ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ
Από την Xerox – την εταιρεία που δημιούργησε το
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον - παρουσιάζουμε
την νέα επανάσταση στην εργασιακή
παραγωγικότητα. Με σταθερή εμπειρία χρηστών
σε μεγάλο εύρος συσκευών, συνδεσιμότητα σε
κινητές συσκευές και το σύννεφο, και μια
αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη εφαρμογών για την
διεύρυνση της λειτουργικότητας, θα εργάζεστε
ταχύτερα, καλύτερα και εξυπνότερα.
Διορατική εμπειρία χρηστών
Ένας ολοκαίνουργιος αλλά εντελώς γνώριμος
τρόπος διάδρασης που περιλαμβάνει εμπειρία
που θυμίζει περιβάλλον tablet, με χειριστήρια
αφής με χειρονομίες και εύκολη προσαρμογή.
Έτοιμος για κινητές συσκευές και το σύννεφο
Άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και κινητές
συσκευές απευθείας από το περιβάλλον χρήστη,
με πρόσβαση σε προ-φορτωμένες υπηρεσίες που
φιλοξενούνται στο cloud και σας επιτρέπουν να
εργάζεστε οπουδήποτε, οποτεδήποτε, και με
οποιονδήποτε τρόπο θέλετε.
Πρότυπο ασφάλειας
Πλήρης προστασία πολλαπλών επιπέδων τόσο
για έγγραφα όσο και για δεδομένα, αγρυπνά για
τον εντοπισμό και την εξάλειψη αναδυόμενων
απειλών και την συμμόρφωση ή και υπέρβαση
των νομικών απαιτήσεων.
Προσφέρει υπηρεσίες νέας γενιάς
Εργαστείτε αποδοτικότερα και διαχειριστείτε
πόρους αποτελεσματικότερα. Η εύκολη
ενσωμάτωση των υπηρεσιών Xerox® Managed
Print Services προσφέρει απομακρυσμένη
παρακολούθηση των υπηρεσιών και αναλωσίμων,
καθώς και την απομακρυσμένη διαμόρφωση για
ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου.
Πύλη προς νέες δυνατότητες
Επεκτείνετε άμεσα τις ικανότητές σας με
την πρόσβαση στην Xerox App Gallery,
που προσφέρει πραγματικές εφαρμογές
σχεδιασμένες για βελτιστοποίηση των
ψηφιακών εργασιακών ροών. Αξιοποιήστε
το δίκτυο των συνεργατών μας για να σας
σχεδιάσουν καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις.
Δείτε πώς θα μπορείτε να εργάζεστε
εξυπνότερα, στο www.connectkey.com.

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
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ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ
ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΣΑΣ
1 Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
μονού περάσματος σαρώνει έγγραφα με ταχύτητα
μέχρι και 200 είδωλα το λεπτό.
2 Το χειροκίνητο συρραπτικό (Convenience Stapler)
(προαιρετικό) συρράπτει έως και 50 φύλλα μέσων
εκτύπωσης βάρους 75 gsm.
3 Ο δίσκος Bypass χειρίζεται έως και 100 φύλλα βάρους
216 gsm.
4 Οι δύο δίσκοι γενικής χρήσης 500 φύλλων
ρυθμίζονται για μεγέθη μέχρι A3.
5 Το κιτ φακέλων (προαιρετικό – αντικαθιστά τον Δίσκο 2)
παρέχει τροφοδότηση 50 φακέλων χωρίς προβλήματα.
6 Ο σειριακός δίσκος μεγάλης χωρητικότητας παίρνει
συνολικά 3.600 φύλλα μεγέθους A4.
7 Ο τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας
(προαιρετικός) παίρνει 3.300 φύλλα χαρτιού. Έτσι η
μέγιστη χωρητικότητα αυξάνεται στα 8.000 φύλλα.
8 Δίσκος Offset Catch (OCT) (προαιρετικό) χωρά
400 φύλλα.
9 Ο τελικός επεξεργαστής γραφείου (προαιρετικά
μόνο με τους AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075)
προσφέρει συρραφή πολλαπλών θέσεων για 50 φύλλα
με προαιρετική διάτρηση.

10 Ο
 τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό
φυλλαδίων (προαιρετικός με τους AltaLink B8045/
B8055/B8065/B8075) προσφέρει σε όλες τις επιλογές
τελικής επεξεργασίας την δυνατότητα δημιουργίας
60-σέλιδων βιβλιαρίων με συρραφή στην ράχη (2 έως
15 φύλλα).
11 Ο
 Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου (HVF)
(προαιρετικός με τον AltaLink B8065/B8075 απαραίτητος για τον AltaLink B8090) παρέχει
συρραφή πολλαπλών θέσεων για 100 φύλλα και
προαιρετική διάτρηση.
12 Η Μονάδα εισαγωγής ενθέτων μετά την
επεξεργασία (προαιρετικά με το HVF και το HVF με
Δημιουργό φυλλαδίων) εισαγάγει μέχρι και 250 φύλλα
εξωφύλλου ή άλλων μέσων (60 έως 216 gsm).
13 Ο
 τελικός επεξεργαστής υψηλού όγκου με
δημιουργό φυλλαδίων (προαιρετικός με τους AltaLink
B8065/B8075/B8090) προσφέρει όλες τις επιλογές
τελικής επεξεργασίας του τροφοδότη υψηλού όγκου,
με πρόσθετες δυνατότητες δημιουργίας βιβλιαρίων με
συρραφή στην ράχη (2 έως 15 φύλλα / 60 σελίδες).
14 Η Μονάδα δίπλωσης Ζ / C (προαιρετική με τον HVF
με δημιουργό φυλλαδίων) προσθέτει δίπλωση Z και C
σε χαρτί μεγέθους A4 (50 φύλλα ή απεριόριστη
χωρητικότητα με τερματισμό δίσκου στην κάτω θέση).
15 Η Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair
επιτρέπει στους χρήστες με ένα άγγιγμα της κινητής
συσκευής τους στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή AltaLink
B8000 να τον προσθέτουν στην λίστα των συσκευών
τους και αμέσως να επιτρέπεται η εκτύπωση σε αυτόν.
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ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΉ
ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ ΑΦΉΣ ΜΕ ΑΊΣΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Γνωρίστε την ολοκαίνουργια, έγχρωμη οθόνη
αφής 10,1 ιντσών – το περιβάλλον χρήστη
που θέτει υψηλότερα πρότυπα για
προσαρμογή, ευχρηστία και ευελιξία.
Παρουσιάζοντας μια οικεία εμπειρία «κινητής
συσκευής» – με υποστήριξη για είσοδο με
κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που
εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή
εμφάνιση και χρήση – απαιτούνται λιγότερα
βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο
περίπλοκες εργασίες.
Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί
σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος,
με μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις
κρίσιμες λειτουργίες κοντά στην αρχή της
οθόνης και τις επιλογές που χρησιμοποιούνται
συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας
αρέσει η θέση μιας λειτουργίας ή μιας
εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη
όπως σας αρέσει.
Η απαράμιλλη τεχνολογία υλισμικού και
έξυπνου λογισμικού βοηθά οποιονδήποτε
αλληλεπιδρά με την σειρά AltaLink® B8000
να ολοκληρώνει περισσότερη εργασία,
ταχύτερα. Δοκιμάστε το νέο μας περιβάλλον
χρήστη στο www.xerox.com/AltaLinkUI.

Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
πολυλειτουργικός εκτυπωτής

ConnectKey®
Technology

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΣΥΣΚΕΥΉΣ

AltaLink B8045

AltaLink B8055

AltaLink B8065

AltaLink B8075

Ταχύτητα

Μέχρι 45 σελ./λεπτό

Μέχρι 55 σελ./λεπτό

Μέχρι 65 σελ./λεπτό

Μέχρι 75 σελ./λεπτό

Μέχρι 90 σελ./λεπτό

Μηνιαίος φόρτος εργασίας*

μέχρι 175.000 σελίδες

Μέχρι 200.000 σελίδες

Μέχρι 250.000 σελίδες

Μέχρι 300.000 σελίδες

Μέχρι 400.000 σελίδες

Σκληρός δίσκος /
Επεξεργαστής / Μνήμη

Κατ’ ελάχιστο 250 GB σκληρός δίσκος / 1,8 GHz Quad Core / 4GB μνήμη συστήματος

Συνδεσιμότητα

10/100/1000Base-T Ethernet, απευθείας εκτύπωση με USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi Direct® με προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Xerox® USB, Ζευγοποίηση με
πάτημα NFC

Aντιγραφή και εκτύπωση

Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi - Ανάλυση εκτύπωσης: Έως 1200 x 1200, 256 διαβαθμίσεις του γκρίζου

Χρόνος εμφάνισης
πρώτου αντιτύπου

Μόλις 3,8 δευτερόλεπτα από την επιφάνεια σάρωσης/
7,4 δευτερόλεπτα από τον Αυτόματο τροφοδότη
εγγράφων διπλής όψης

Μόλις 3,3 δευτερόλεπτα
από την επιφάνεια σάρωσης/
7,2 δευτερόλεπτα από τον
Αυτόματο τροφοδότη
εγγράφων διπλής όψης

Χρόνος εμφάνισης
πρώτης εκτύπωσης

Μόλις 3,9 δευτερόλεπτα

Μόλις 4,9 δευτερόλεπτα

Μόλις 2,9 δευτερόλεπτα
από την επιφάνεια σάρωσης/
6,9 δευτερόλεπτα από τον
Αυτόματο τροφοδότη
εγγράφων διπλής όψης

AltaLink B8090

Μόλις 4,9 δευτερόλεπτα
από την επιφάνεια σάρωσης/
8,7 δευτερόλεπτα από τον
Αυτόματο τροφοδότη
εγγράφων διπλής όψης

Προθέρμανση από σβηστός
(χρόνος εκκίνησης)

Μόλις 120 δευτερόλεπτα

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

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

Τροφοδοσία χαρτιούΣτάνταρ

Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης μονού περάσματος: 200 φύλλα - Ταχύτητα: έως 200 ipm (διπλή όψη) - Μεγέθη: 125 x 138 mm έως 297 x 432 mm
Δίσκος Bypass: 100 φύλλα - Ειδικά μεγέθη: A6 έως A3
Δίσκοι 1 και 2: 500 φύλλα ο καθένας - Ειδικά μεγέθη: A5 έως A3
Μονάδα σειριακού δίσκου υψηλής χωρητικότητας: 3.600 φύλλα συνολικά (1.600 και 2.000 φύλλα) - Μέγεθος A4

Προαιρετικά

Έξοδος χαρτιού /Προαιρετικά
Tελική επεξεργασία

Τροφοδότης υψηλής χωρητικόητας (HCF): 3.300 φύλλα - Μέγεθος A4 με τροφοδοσία μεγάλης πλευράς
Κιτ HCF (απαραίτητος ο HCF): (διαθέσιμα μόνο για τους B8065/B8075/B8090) κιτ Α3 1.250 φύλλων με τροφοδοσία μικρής πλευράς, ή κιτ Α4 1.250 φύλλων με
τροφοδοσία μικρής πλευράς
Δίσκος φακέλων (Αντικαθιστά τον δίσκο 2): Έως 50 φάκελοι: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Δίσκος Offset Catch (απαιτούμενος όταν δεν υπάρχει προσαρτημένος τελικός επεξεργαστής - δεν διατίθεται για τον B8090): 400 φύλλα
Τελικός επεξεργαστής γραφείου (Δεν διατίθεται με τον B8090): δίσκοι 2.000 + 250 φύλλων, συρραφή πολλαπλών σημείων 50 φύλλων, προαιρετική διάτρηση
Τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό φυλλαδίων (Δεν διατίθεται με τον B8090): δίσκοι 2.000 + 250 φύλλων, συρραφή πολλαπλών σημείων
50 φύλλων, δημιουργία φυλλαδίου με συρραφή στην ράχη (2 έως 15 φύλλα (60 σελίδες)), προαιρετική διάτρηση
Τελικός επεξεργαστής υψηλού όγκου (HVF) (Προαιρετικός με τους B8065/B8075 - απαιρείται HVF ή HVFBM για τον B8090): δίσκοι 3.000-250 φύλλων,
συρραφή πολλαπλών σημείων 100 φύλλων, προαιρετική διάτρηση
Τελικός επεξεργαστής υψηλού όγκου με δημιουργό φυλλαδίων (Προαιρετικός με τους B8065/B8075/B8090): δίσκοι 3.000 + 250 φύλλων, συρραφή
πολλαπλών σημείων 100 φύλλων, δημιουργία φυλλαδίων με συρραφή στην ράχη (2 έως 15 φύλλα (60 σελίδες)), προαιρετική διάτρηση
Μονάδα δίπλωσης Z / C (Προαιρετική με τον HVF με δημιουργό φυλλαδίων): Προσθέτει δίπλωση Z και C, μεγέθους Α4
Εισαγωγή ενθέτων μετά την επεξεργασία (Προαιρετική με HVF και HVF με δημιουργό φυλλαδίων): Προσθέτει προ-εκτυπωμένα ένθετα
Βοηθητικό συρραπτικό: συρράφει 50 φύλλα (με βάση χαρτί βάρους 75 gsm), περιλαμβάνει επιφάνεια εργασίας

ΔΙΟΡΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΧΡΗΣΤΏΝ
Προσαρμόστε και εξατομικεύστε

Προσαρμογή χώρου, λειτουργίας ή εργασιακής ροής με την Xerox App Gallery και το Xerox® App Studio

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

Αναγνώριση εργασίας, αμφίδρομη κατάσταση, παρακολούθηση εργασιών, οδηγός Xerox® Global Print Driver®, οδηγός Xerox® Mobile Express Driver®

Xerox® ενσωματωμένος διακομιστής
ιστού

Σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή - πληροφορίες κατάστασης, ρυθμίσεις, διαχείριση συσκευής, κλωνοποίηση

Απομακρυσμένη κονσόλα /
προεπισκόπηση

Περιβάλλον απομακρυσμένου χρήστη

Λειτουργίες εκτύπωσης

Εκτύπωση από USB, δειγματικό σετ, αποθηκευμένη εργασία, δημιουργία φυλλαδίου, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων οδηγού, κλιμάκωση, παρακολούθηση
εργασίας, εργοστασιακές ρυθμίσεις εφαρμογής, εκτύπωση διπλής όψης, πρόχειρη εκτύπωση

Σάρωση και φαξ

Σάρωση σε USB / email / δίκτυο (FTP/SMB), μορφότυπα αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF - βολικές λειτουργίες: σάρωση και αποστολή στο σπίτι,
ερευνήσιμα PDF, PDF/XPS/TIFF μονού / πολλαπλών φύλλων, προστασία PDF με κωδικό - Λειτουργίες φαξ: τοπικό φαξ (διαθέσιμες επιλογές μίας ή τριών γραμμών,
περιλαμβάνει LAN Fax, Direct Fax, προώθηση Fax σε Email), κλήση Fax, ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων, οπτική αναγνώριση κειμένου (OCR)

ΈΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΎΝΝΕΦΟ
Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria® για Android™, NFC, άμεση
εκτύπωση Wi-Fi

Εκτύπωση εν κινήσει

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App - Επισκεφτείτε την διεύθυνση www.xerox.com/officemobileapps
για τις διαθέσιμες εφαρμογές.

Συνδεσιμότητα στο σύννεφο

Εκτύπωση από / Σάρωση στο Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® και άλλα.

ΠΡΌΤΥΠΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
Ασφάλεια δικτύου

IPsec, HTTPS, SFTP και κρυπτογράφηση Email, δικτυακή ταυτοποίηση, SNMPv3, ταυτοποίηση μηνυμάτων SHA-256 Hash, SSL, TLS, πιστοποιητικά ασφαλείας,
αυτοματοποιημένο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE)

Πρόσβαση συσκευών

Εξακρίβωση υλικολογισμικού, πρόσβαση χρηστών και διαδικτυακό τείχος ασφαλείας, φιλτράρισμα θύρας / IP / Domain, αρχείο καταγραφής ελέγχου, χειριστήρια
πρόσβασης, δικαιώματα χρηστών, κιτ ενεργοποίησης έξυπνων καρτών (CAC/PIV/.NET)

Προστασία δεδομένων

Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2, διακριβωμένο) και επεγγραφή ειδώλων, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control,
λευκή λίστα, κρυπτογράφηση σε επίπεδο εργασίας μέσω HTTPS και οδηγών

Ασφάλεια εγγράφων

Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (ISO 15408), κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, οδηγοί εκτύπωσης με κρυπτογράφηση FIPS

ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ
Διαχείριση εκτυπώσεων

Xerox® Print Management and Mobility Suite, κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut και άλλες λύσεις συνεργατών

Διαχείριση εκτυπώσεων

Xerox® διαχειριστής συσκευής, Xerox® υποβοήθηση υποστήριξης, αυτόματη ανάγνωση μετρητή, εργαλεία διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης

Βιωσιμότητα

Cisco EnergyWise®, εκτύπωση κωδικού χρήστη στα περιθώρια, ρυθμίσεις έξυπνης οικολογικής εκτύπωσης

ΠΎΛΗ ΠΡΟΣ ΝΈΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Υπηρεσίες cloud

Xerox® εύκολος μεταφραστής, και πολλές ακόμα διαθέσιμες υπηρεσίες

Xerox App Gallery

Διατίθεται πληθώρα εφαρμογών και υπηρεσιών συννέφου. Επισκεφτείτε την διεύθυνση www.xerox.com/appgallery για αναπτυσσόμενη επιλογή διαθέσιμων
εφαρμογών για πρόσθετες λειτουργίες του πολυλειτουργικού εκτυπωτή.

* Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα, για μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.
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