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Πολυλειτουργικός εκτυπωτής  
Xerox® Altalink®

Ο αξιόμαχος, ασπρόμαυρος βοηθός στον χώρο εργασίας.



Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ί Α  X E R O X ® 
C O N N E C T K E Y ®

Διαισθητική εμπειρία χρήστη
Ένας οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης 
που περιλαμβάνει μια εμπειρία παρόμοια 
με tablet, με στοιχεία ελέγχου οθόνης 
αφής που βασίζονται σε κινήσεις των 
δαχτύλων και εύκολη προσαρμογή.

Δυνατότητα σύνδεσης με φορητές 
συσκευές και το Cloud
Άμεση συνδεσιμότητα στο cloud 
και φορητές επαφές απευθείας 
από το περιβάλλον διεπαφής χρήστη, 
με πρόσβαση στις υπηρεσίες 
που φιλοξενούνται στο cloud, 
για να μπορείτε να εργάζεστε 
όπου, όποτε και όπως θέλετε.

Απόλυτη ασφάλεια
Ολοκληρωμένη ασφάλεια που 
περιλαμβάνει έναν ισχυρό συνδυασμό 
ενσωματωμένων λειτουργιών 
και υπηρεσιών για αποτροπή 
μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, 
εντοπισμό ύποπτης ή κακόβουλης 
συμπεριφοράς και προστασία των 
δεδομένων και των εγγράφων.

Δυνατότητα αξιοποίησης υπηρεσιών 
επόμενης γενιάς
Εύκολη ενοποίηση των υπηρεσιών 
έξυπνου χώρου εργασίας της Xerox®. 
Υποστηρίζει την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση της παράδοσης 
υπηρεσίας και των αναλωσίμων.

Πύλη για νέες δυνατότητες
Επεκτείνετε άμεσα τις δυνατότητές σας 
με πρόσβαση στο Xerox App Gallery που 
διαθέτει ρεαλιστικές εφαρμογές, οι οποίες 
έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση 
των ψηφιακών ροών εργασίας. 
Εκμεταλλευθείτε το δίκτυο των 
συνεργατών μας για τη σχεδίαση 
πρωτοποριακών λύσεων, ειδικά για κάθε 
επιχείρηση. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς 
θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση 
www.ConnectKey.com.

Ε Ξ Υ Π Ν Ο Σ  Κ Α Ί  Π Α ΡΑ ΓΩ Γ Ί ΚΟ Σ

Από το περιβάλλον χρήστη που θυμίζει 
ταμπλέτα 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.

Εύκολη στην διαχείριση είτε ως αυτόνομη 
συσκευή είτε ως τμήμα ολόκληρου στόλου, έχει 
σχεδιαστεί για πολυδιεργασία και συνεργασία. 
Δημιουργήστε προσαρμοσμένες εφαρμογές 
1-Touch για την αυτοματοποίηση εργασιακών 
ροών πολλαπλών βημάτων. Απλώς 
πατήστε στη νέα σας εφαρμογή για να 
εκτελέσετε γρήγορα την εργασία που 
έχετε διαμορφώσει. Και εξοικονομήστε χρόνο 
σαρώνοντας προς πολλαπλούς προορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων μονάδας USB, 
τοποθεσίας δικτύου και τοποθεσίας κοινής 
χρήσης SMB, όλα σε μία λειτουργία.

Με το πάτημα ενός πλήκτρου, μπορείτε 
να μεταβείτε στην Xerox App Gallery 
και να κατεβάσετε απλές αλλά παντοδύναμες 
εφαρμογές χωρίς χρήση διακομιστή στη 
συσκευή σας AltaLink® για να αυξήσετε την 
παραγωγικότητά σας και να επιταχύνετε τις 
καθημερινές σας εργασίες. 

Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα κινητών 
συσκευών, συμπεριλαμβανομένων  
των @printbyXerox, Google Cloud Print™,  
Πρόσθετου υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® 
για Android™, Airprint®, Mopria® και 
προαιρετικού Wi-Fi Direct® παρέχει άνεση και 
σας εξοικονομεί χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες 
και τις επιθυμίες σας στο χώρο εργασίας.

ΊΣΧΥΡΉ ΚΑΊ ΚΛΊΜΑΚΟΥΜΕΝΉ ΣΥΣΚΕΥΉ

Λάβετε διαδραστική εκπαίδευση και 
υποστήριξη απευθείας από την επιφάνεια 
εργασίας σας με τον απομακρυσμένο πίνακα 
ελέγχου. Επιτρέπει τη διαχείριση στόλου 
χωρίς διακομιστή με το Fleet Orchestrator. 
Διαμορφώστε μια συσκευή μία φορά και, 
στη συνέχεια, αφήστε τον Fleet Orchestrator 
να αναπτύξει και να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις 
διαμόρφωσης αυτόματα και να κοινοποιήσει 
αυτόματες εργασιακές ροές με άλλες συσκευές.

Λιγότερη φροντίδα συντήρησης, λιγότερη 
υποστήριξη ΙΤ, υψηλή χωρητικότητα δίσκων 
χαρτιού και ικανότητα εκτύπωσης σε πληθώρα 
μεγεθών χαρτιού, για αυξημένο χρόνο λειτουργίας 
και 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. 

Ε Ν Σ Ω Μ ΑΤ Ω Μ Ε Ν Ή  Α ΣΦ Α Λ Ε Ί Α

Απολαύστε απόλυτη ασφάλεια μέσω 
της στρατηγικής μας προσέγγισης για την 
αποφυγή των εισβολών και τη διατήρηση 
των εγγράφων ασφαλών. Οι συνεργασίες μας με 
τη McAfee και τη Cisco αντιμετωπίζουν εκ των 
προτέρων κινδύνους σε μεμονωμένη συσκευή, 
μεμονωμένο στόλο και επίπεδο δικτύου.

Αλληλεπιδρώντας με τις κορυφαίες στην αγορά 
πλατφόρμες McAfee® DXL και Cisco® pxGrid, 
οι συσκευές Xerox® AltaLink χρησιμοποιούν 
συντονισμένη απόκριση που εξουδετερώνει 
τις απειλές στην πηγή τους, την στιγμή που 
εμφανίζονται.

Πολλαπλές διαστρωματώσεις 
ασφαλείας περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση 
δεδομένων, επανεγγραφή δίσκου και 
κλαδικές πιστοποιήσεις. Ο καινοτόμος 
Έλεγχος διαμόρφωσης (Configuration 
Watchdog) διασφαλίζει ότι οι συσκευές 
σας AltaLink παραμένουν διαμορφωμένες 
σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας σας.

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.
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Ε Π Ί Λ Ε Ξ Τ Ε  Τ Ή  Δ Ί Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ή  Π ΟΥ 
Ί Κ Α Ν Ο Π ΟΊ Ε Ί  Τ Ί Σ  Α Ν Α Γ Κ Ε Σ  Σ Α Σ
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) (προαιρετικά) συρράπτει έως και  
50 φύλλα μέσων εκτύπωσης βάρους 75 g/m². 
Απαιτείται προαιρετική επιφάνεια εργασίας.

3  Ο δίσκος Bypass χειρίζεται έως και 
100 φύλλα εξωφύλλου βάρους 216 g/m².

4  Οι δύο δίσκοι γενικής χρήσης 500 φύλλων 
ρυθμίζονται για μεγέθη μέχρι 11 x 17 ίντσες/A3.

5  Το κιτ φακέλων (προαιρετικά – αντικαθιστά 
το Δίσκο 2) παρέχει τροφοδότηση χωρίς 
προβλήματα έως 50 φακέλων.

6  Ο σειριακός δίσκος μεγάλης χωρητικότητας 
παίρνει συνολικά 3600 φύλλα μεγέθους Letter/A4.

7  Ο τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 
(προαιρετικός) παίρνει 3300 φύλλα χαρτιού. Έτσι η 
μέγιστη χωρητικότητα αυξάνεται στα 8000 φύλλα. 

8  O Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων (OCT) 
(προαιρετικός) παίρνει 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  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).

13  Πληκτρολόγιο (προαιρετικό)

14  Ο Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών RFID 
E1.0 Xerox® (προαιρετικός) προσθέτει δυνατότητα 
ταυτοποίησης με κάρτα, με υποστήριξη για 
περισσότερες από 90 κάρτες πρόσβασης.

15  Ή Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair 
επιτρέπει στους χρήστες με ένα άγγιγμα της 
κινητής συσκευής τους στον στον πολυλειτουργικό 
εκτυπωτή τους AltaLink B8000 και να τον 
προσθέτουν στην λίστα των συσκευών τους και 
αμέσως να επιτρέπεται η εκτύπωση σε αυτόν.

Π Α Ρ ΟΥ Σ Ί Α Ζ ΟΥ Μ Ε  Τ Ή Ν 
Υ Π Ε Ρ ΟΧ Ή  Τ Ή Σ  Ο Θ Ο Ν Ή Σ 
Α Φ Ή Σ  Μ Ε  Α Ί ΣΘ Ή Σ Ή 
Κ Ί Ν Ή Τ Ή Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ή Σ
Γνωρίστε την ολοκαίνουργια, έγχρωμη 
οθόνη αφής 10,1 ιντσών – το περιβάλλον 
χρήστη που θέτει υψηλότερα πρότυπα 
για προσαρμογή, ευχρηστία και ευελιξία.

Καθώς ενσωματώνει μια οικεία εμπειρία 
«κινητού τηλεφώνου», με υποστήριξη 
για εντολές 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 πολύπλοκες 
εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί 
σε κάθε εργασία από την αρχή ως το 
τέλος, με μια φυσική ιεραρχία που 
τοποθετεί στο επίκεντρο τις λειτουργίες που 
χρησιμοποιούνται συνήθως. Δεν σας αρέσει 
η θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; 
Θέλετε ταχύτερη πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
εφαρμογής; Προσαρμόστε εύκολα τη 
διάταξη της οθόνης αφής, όπως σας αρέσει.

Η απαράμιλλη τεχνολογία υλισμικού και 
έξυπνου λογισμικού βοηθά οποιονδήποτε 
αλληλεπιδρά με την σειρά AltaLink B8000 
Series να ολοκληρώνει περισσότερη 
εργασία, ταχύτερα. Δοκιμάστε το νέο 
μας περιβάλλον χρήστη στην διεύθυνση 
www.xerox.com/AltaLinkUI.
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Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ  Τ Ε Λ Ί Κ Ή Σ  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α Σ
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Για λεπτομερέστερες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων πιστοποιήσεων,  
μεταβείτε στη διεύθυνση www.xerox.com/AltalinkB8000Specs. 
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Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 
πολυλειτουργικός εκτυπωτής

ΤΕΧΝΊΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΊΣΤΊΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΉΣ

AltaLink® B8045 AltaLink® B8055 AltaLink® B8065 AltaLink® B8075 AltaLink® B8090

Ταχύτητα Έως 45 σ.α.λ. Έως 55 σ.α.λ. Έως 65 σ.α.λ. Έως 75 σ.α.λ. Έως 90 σ.α.λ.

Μηνιαίος κύκλος εργασιών* Έως 175.000 σελίδες Έως 200.000 σελίδες Έως 250.000 σελίδες Έως 300.000 σελίδες Έως 400.000 σελίδες

Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη Κατ' ελάχιστο 250 GB σκληρός δίσκος / 1.9 GHz Quad Core / 4GB μνήμη συστήματος

Συνδεσιμότητα 10/100/1000Base-T Ethernet, Άμεση εκτύπωση USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi Direct® με προαιρετικό Ασύρματο προσαρμογέα Xerox® USB, Πάτημα για ζευγοποίηση NFC

Aντιγραφή και εκτύπωση Ανάλυση αντιγραφής: Ανάλυση εκτύπωσης: έως 600 x 600 dpi  Έως και 1200 x 1200, 256 αποχρώσεις του γκρι

Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιγράφου Μόλις 3,8 δευτερόλεπτα από την επιφάνεια σάρωσης/ 
7,4 δευτερόλεπτα από τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής 
όψης (DADF)

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

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

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

Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης Μόλις 3,9 δευτερόλεπτα Μόλις 4,9 δευτερόλεπτα

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

Είσοδος χαρτιού Τυπική Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος: 200 φύλλα, Ταχύτητα: έως και 200 είδ./λεπτό (διπλής όψης), Μεγέθη: 4,9 x 5 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες/  
125 x 138 χλστ. έως 297 x 432 χλστ.  
Δίσκος Bypass: 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 4,25 x 5,5 έως 11 x 17 ίντσες/A6 έως A3  
Δίσκοι 1 και 2: 500 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 8,5 έως 11 x 17 ίντσες/A5 έως A3  
Μονάδα δίσκων μεγάλης χωρητικότητας σε σειρά: 3600 φύλλα συνολικά (1600 και 2000 φύλλα). Μέγεθος 8,5 x 11 ίντσες/A4

Προαιρετικό Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF): 3300 φύλλα, Μέγεθος 8,5 x 11 ίντσες/A4 τροφοδοσία μεγάλης πλευράς  
Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 2): Μέχρι 50 φακέλους: #10 Commercial, Monarch, DL, C5

Έξοδος χαρτιού / Προαιρετικά
Τελική επεξεργασία
 

Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (Δεν διατίθεται με το B8090): 400 φύλλα
Τελικός επεξεργαστής γραφείου (Δεν διατίθεται με το B8090): Δίσκοι 2000 + 250 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων, προαιρετική διάτρηση οπών  
Τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό φυλλαδίων (Δεν διατίθεται με το B8090): Δίσκοι 2000 + 250 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων σε πολλές θέσεις, δημιουργία φυλλαδίων 
με δίπλωμα στη μέση και συρραφή στη ράχη (2 έως 15 φύλλα (60 σελίδες)), προαιρετική διάτρηση
Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου (HVF) (Προαιρετικός με το B8065/B8075, απαιτείται Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου ή Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με 
δημιουργό φυλλαδίων για το B8090): Δίσκοι 3000 + 250 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 100 φύλλων, προαιρετική διάτρηση οπών  
Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με δημιουργό φυλλαδίων (Προαιρετικός με τα B8065/B8075/B8090): Δίσκοι 3000 + 250 φύλλων, συρραφή 100 φύλλων σε πολλές θέσεις, 
δημιουργία φυλλαδίων με δίπλωμα στη μέση και συρραφή στη ράχη (2 έως 15 φύλλα (60 σελίδες)), προαιρετική διάτρηση 
Χειροκίνητο συρραπτικό: Συρραφή 50 φύλλων (με βάση χαρτί Bond βάρους 75 g/m²), απαιτείται προαιρετική Επιφάνεια εργασίας

Δ Ί Α Ί Σ Θ Ή Τ Ί Κ Ή  Ε Μ Π Ε Ί Ρ Ί Α  Χ Ρ Ή Σ Τ Ή

Προσαρμόστε Προσαρμογή χώρου, λειτουργίας ή εργασιακής ροής με τις εφαρμογές Xerox®App Gallery

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης Αναγνώριση εργασίας, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασίας, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Προεπιλογές εφαρμογών, Πρόγραμμα οδήγησης 
εκτύπωσης Xerox® Pull

Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox® PC ή Κινητές συσκευές— Πληροφορίες κατάστασης, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλωνοποίηση, Fleet Orchestrator, Έλεγχος διαμόρφωσης

Απομακρυσμένη κονσόλα / προεπισκόπηση Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου 

Λειτουργίες εκτύπωσης Εκτύπωση από USB, σετ δειγμάτων, αποθηκευμένη εργασία, δημιουργία φυλλαδίου, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων οδηγού, κλιμάκωση, παρακολούθηση εργασίας, 
εκτύπωση διπλής όψης, πρόχειρη εκτύπωση

Σάρωση και φαξ Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, 
Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/TIFF/PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, Λειτουργίες φαξ: Σύνδεση φαξ (υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μίας ή τριών γραμμών, περιλαμβάνει 
Φαξ τοπικού δικτύου, Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε Email), Κλήση φαξ, Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Εφαρμογή κινητής σύνδεσης 
Xerox®, Εφαρμογή κινητής σύνδεσης Xerox®

Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Ή Τ Α  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ή Σ  Μ Ε  Φ Ο Ρ Ή Τ Ε Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Κ Α Ί  Τ Ο  C L O U D

Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, πρόσθετο Xerox® Print Service για Android™, πρόσθετεο Mopria® Print Service για Android, NFC, άμεση εκτύπωση Wi-Fi

Εκτύπωση από κινητή συσκευή Εφαρμογή Xerox @printbyXerox. Δείτε περισσότερα στη διεύθυνση xerox.com/MobileSolutions, Προαιρετικά: Λύση εκτύπωσης για φορητές συσκευές Xerox® Workplace Cloud/Suite. 
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση xerox.com/MobilePrinting.

Συνδεσιμότητα στο cloud Xerox App Gallery, Προαιρετικά: Σύνδεση για Salesforce, Σύνδεση για Google Drive™, Σύνδεση για OneDrive™, Σύνδεση για DropBox™, Σύνδεση για Office 365™, Σύνδεση για Box® και άλλα 
πολλά στη διεύθυνση xerox.com/CloudConnectorApps.

Α Π Ο Λ Υ Τ Ή  Α Σ Φ Α Λ Ε Ί Α

Ασφάλεια δικτύου IPsec, HTTPS, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, Πιστοποίηση ταυτότητας Μηνύματος Hash SNMPv3, SHA-256, SSL, 
TLS, Πιστοποιητικά ασφαλείας, Αυτόματο πιστοποιητικό Self-signed, Υπηρεσίες ενσωμάτωσης Cisco® Identity Services Engine (ISE), αυτοματοποιημένη απόκριση απειλών μέσω 
ενοποίησης McAfee DXL/Cisco pxGrid

Πρόσβαση συσκευών Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα πύλης/IP/Τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχος πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Έλεγχος διαμόρφωσης, 
Προαιρετικά: Κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Ενσωματωμένος Αναγνώστης κάρτας Xerox® RFID E1.0, τυπικό NFC (πιστοποίηση ταυτότητας μέσω προαιρετικής 
Διαχείρισης εκτύπωσης Xerox® Workplace Cloud/Suite και Ασφάλειας περιεχομένου. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση  
xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Προστασία δεδομένων Κρυπτογραφημένη επανεγγραφή σκληρού δίσκου (AES 256-bit, FIPS 140-2, Επικυρωμένο) και εικόνας, Προσθήκη στη λευκή λίστα ενσωματωμένου ελέγχου McAfee, Έλεγχος 
ακεραιότητας McAfee (προαιρετικό), Επαλήθευση ταυτότητας υλικολογισμικού, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και προγραμμάτων οδήγησης, Ασφάλεια 
περιεχομένου Xerox® Workplace Cloud/Suite

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

Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Ή Τ Α  Α Ξ Ί Ο Π Ο Ί Ή Σ Ή Σ  Υ Π Ή Ρ Ε Σ Ί Ω Ν  Ε Π Ο Μ Ε Ν Ή Σ  Γ Ε Ν Ί Α Σ

Διαχείριση εκτυπώσεων Εργαλείο Xerox® Standard Accounting (XSA), Προαιρετικά: Xeroxx® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut και πολλά άλλα στη διεύθυνση  
xerox.com/PrintManagement.

Διαχείριση συσκευών / στόλου Διαχείριση συσκευής Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Βοήθεια υποστήριξης Xerox®, Αυτοματοποιημένη ανάγνωση μετρητή, Εργαλεία διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης, 
Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Fleet Orchestrator

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

Π Υ Λ Ή  Γ Ί Α  Ν Ε Ε Σ  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Ή Τ Ε Σ

Xerox App Gallery Μεταβείτε στον ιστότοπο xerox.com/AppGallery για να μάθετε πώς θα επεκτείνετε τις δυνατότητες του πολυλειτουργικού εκτυπωτή και θα εργάζεστε με νέους τρόπους με ειδικές 
εφαρμογές για την επιχείρηση, την εκπαίδευση, την υγεία και άλλα. Στις διαθέσιμες εφαρμογές περιλαμβάνονται οι: Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test 
Grading και Share Patient Information.

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

https://www.office.xerox.com/latest/AB8SS-01.PDF
https://www.xerox.com/en-us/office/mobile-solutions
https://www.xerox.com/en-us/office/insights/mobile-printing
https://www.xerox.com/en-us/connectkey/workplace-apps#cloud
https://www.xerox.com/en-us/office/print-management-solutions
https://www.xerox.com/en-us/office/software-solutions#printmanagement
https://appgallery.services.xerox.com/#!/home/

