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Xerox ® AltaLink ®
multifunktionsprinter
Den ideelle digitale assistent på arbejdspladsen til krævende teams

ConnectKey®
Teknologi

Xerox® AltaLink ® B8145/B8155/B8170
multifunktionsprinter
Vil du have arbejdet gjort korrekt? AltaLink® hjælper dig med
at gøre meget mere end bare at udskrive. Du kan automatisere
dokumentarbejdsgangene og oprette forbindelse til de systemer,
der driver din virksomhed, meget simpelt og helt problemfrit.
Disse effektive assistenter på arbejdet er beskyttet af omfattende
sikkerhedsfunktioner, som vil give dig mere tid til at gøre vigtigere ting.
EN PRODUKTIV ARBEJDSOPLEVELSE
FOR ALLE
Du vil straks føle dig hjemme med AltaLink ®.
Den intuitive og personaliserede tabletlignende
brugergrænseflade afbalancerer enkelhed med
effektivitet og reducerer antallet af arbejdstrin
ved at udføre opgaver med et enkelt tryk.
Indbyggede mobilitetsfunktioner gør det let
for medarbejdere at udskrive fra deres mobile
enheder med avancerede AltaLink ® -funktioner
såsom Xerox ® @PrintByXerox App, Xerox ® Print
Service Plug-in til Android™ eller AirPrint™. Du kan
endda kopiere, scanne eller e-maile uden at røre
ved brugerskærmen med AltaLinks berøringsfrie
arbejdsgange.
AltaLink ® -enheder danner bro mellem den fysiske
og digitale verden med apps og avancerede
scanningsfunktioner, der giver dig mulighed for
øjeblikkeligt at digitalisere, finde og behandle
oplysninger. Automatiser arbejdskrævende
opgaver for at spare tid, reducer fejl med
ettryks-genveje, eller lad AltaLinks Adaptive
læring automatisere gentagne og komplekse
opgaver for dig.
Oversæt dokumenter til 40 sprog. Konverter
papirkopier til lyd for let lytning på farten.
Overfør dine håndskrevne notater fra papir til
delbar tekst. Udstreg indhold for fortrolighed.
Konverter scanninger til Microsoft-applikationer –
alt sammen fra den stadigt voksende Xerox ®
Workflow Central Platform.
PERFEKT LØSNING
TIL ETHVERT BEHOV
Store opgaver, små opgaver og alt derimellem –
AltaLink ® kan tilpasses til at gøre det hele.
Dit valg af efterbehandlingsindstillinger og
tilbehør betyder, at du kan konfigurere din enhed
til enhver form for dokument.
Du kan finde mange funktioner, som kan hjælpe
dig, i Xerox App Gallery. Her er adgang til en
voksende samling af apps, der er designet
til at forenkle tidskrævende, gentagne eller
komplekse processer, efterhånden som din
virksomhed vokser.

Du kan forenkle IT-support, efterhånden
som du erhverver flere maskiner. Automatisk
systemadministration giver dig mulighed for at
justere konfigurationer og indstillinger på tværs
af alle dine enheder på én gang. Du kan vælge
interaktiv træning og support direkte fra dit
skrivebord med fjernstyringspanelet.
O M FAT T E N D E S I K K E R H E D
Stop trusler, hvor de starter, med en omfattende
beskyttelse, som selv de mest sikkerhedsbevidste
virksomheder og regeringer har tillid til.
Indbygget sikkerhed, inklusive AltaLink ® Trusted
Boot, der beskytter integriteten af enhedens
opstartproces mod ondsindede handlinger,
McAfee ® Whitelisting og integrationer med
McAfee ePO, og Cisco ISE, der øjeblikkeligt
neutraliserer trusler på enheden og beskytter
netværket. Watchdog for konfiguration overvåger
og afhjælper automatisk kritiske IT-definerede
sikkerhedsindstillinger.
Beskyt følsomme dokumenter mod utilsigtet
afsløring med AltaLinks Imaging Security,
som er en proprietær mærknings- og infrarød
detektionsteknologi.
Indlejret integration med populære SIEMværktøjer forenkler rapportering og
administration af sikkerhedshændelser. Xerox ®
Printer Security Audit Service, der er tilgængelig
som en del af Xerox ® Intelligent Workplace
Services, hjælper med at maksimere sikkerheden
for alle printere, dokumenter og indhold.
UDSKRIF T ER DER HØJNER
S TA N D A R D E N
Høj opløsning på 1200 x 2400 dpi giver
uovertruffen kvalitet. HD Superfin EA-toner,
der er bedst i sin klasse, giver fyldigere sorte og
glattere gråtoner, hvilket giver dine dokumenter
klarhed og effekt.

X E R O X® C O N N E C T K E Y®TEKNOLOGI
Logisk brugerbetjening
Nyd en tabletlignende oplevelse med
bevægelsesbaseret styring af
berøringsskærmen og nem personalisering
plus enkle arbejdsgange og funktioner.
Klar til mobil og sky
Bliv mere mobil med skybaserede tjenester
og øjeblikkelig forbindelse til sky og mobile
enheder direkte fra brugergrænsefladen.
Omfattende sikkerhed
Undgå uautoriseret adgang,
opdag trusler og beskyt data
og dokumenter med indbyggede,
omfattende sikkerhedsfunktioner.
Aktiverer Intelligent
Workplace Services
Problemfri integration med Xerox ®
Intelligent Workplace Services leverer
der næste niveau af effektivitet på
arbejdspladsen, så medarbejdernes
produktivitet og sikkerhed øges.
En verden af nye muligheder
Transformér den måde, du arbejder på,
med apps i Xerox App Gallery. Eller få en
af vores partnere til at udvikle en tilpasset
løsning til dig.
Find ud af mere om, hvordan du kan
arbejde smartere på ved at besøge
www.xerox.com/da-dk/connectkey.

Xerox® AltaLink ® B8145/B8155/B8170
multifunktionsprinter

BRUGERGRÆNSEFL ADE

A utomatisk dupleks
dokumentfremfører til enkelt
gennemløb (DADF) sparer tid
ved samtidigt at scanne begge
sider af et dokument med op til
270 tryk per minut (ipm).

Intuitiv tabletlignende 10,1"
farveberøringsskærm kan tilpasses
og lader dig udføre opgaver med
et par enkle tryk. Prøv den på
xerox.com/AltaLink8100UI.

I N N O VAT I V E T E K N O L O G I E R
Xerox ® integreret RFID-kortlæser
(ekstraudstyr) har kortbaseret
godkendelse og understøtter mere
end 90 adgangskort.

PA PIR F R E M FØ R IN G 3
 o 520-arks justerbare magasiner
T
(standard i alle konfigurationer). Magasin 1
kan håndtere medieformater op til 29,7 x
43 cm/A3 og magasin 2 medieformater
op til 30 x 45 cm/SRA3.

Near Field Communication (NFC)
Tap-to-Pair giver brugerne mulighed
for at trykke deres mobilenhed ind
på AltaLink ® -betjeningspanelet
på AltaLink C8100 og med det
samme få forbindelse til
multifunktionsprinteren.

Konvolutmagasin (ekstraudstyr, erstatter
magasin 1) til problemfri fremføring af op
til 60 konvolutter.

S mart nærhedssensor registrerer,
når der er brugere i nærheden.
Det sparer energi i inaktive perioder
og aktiverer automatisk enheden,
når en bruger nærmer sig.

PA PIR U D FØ R IN G / E F T E R B E H A N D L E R E 3
 odel med stort tandemmagasin
M
har en papirkapacitet på op til 3140 ark.
S pecialmagasin kan håndtere op til
100 ark; brugerdefinerede formater:
3,5 x 3,9" til 12,6 x 52"/89 x
98 mm til 320 x 1.320 mm.

S tor fremfører
(ekstraudstyr) har plads
til 3.000 ark papir med
Letter-/A4-format,
hvilket øger den
maksimale
papirkapacitet
til 6.140 ark.

UDSKRIVNING AF L ANGE ARK
Udstyr til fremføring af lange ark
(ekstraudstyr) giver mulighed for at
udskrive på medier op til 12,6 x 52"/
320 x 1.320 mm.

O ffice-efterbehandler
(ekstraudstyr) giver
adgang til udvidede
efterbehandlingsfunktioner og har
ryghæftning af hæfter
som ekstraudstyr,
så det er muligt at
fremstille hæfter med
60-sider (2 til 15 ark).

Business Ready
(BR) efterbehandler
(ekstraudstyr) giver dig
avancerede efterbehandlingsfunktioner
til stor værdi.

Dobbelt udfaldsbakke
(tilgængelig, hvis der ikke er
installeret efterbehandlere;
enkelt udfaldsbakke til forskudte
sæt med efterbehandlere).

2

Papirkapaciteterne er baseret på 75 g/m2 papir, og kapaciteterne varierer med forskellig vægt

C-foldnings-/Zfoldningsmodul
(ekstraudstyr) tilføjer
C-foldning, Z-foldning,
og halv Z-foldning til
BR-efterbehandler eller
BR-efterbehandler med
hæfte-/falsemodul.

Integreret Officeefterbehandler (ekstraudstyr
til C8130/C8135/C8145/C8155)
indeholder stor udfaldsbakke til
500 ark, hæftning af 50 ark med
to placeringer af hæfteklammer.

BR-efterbehandler
med hæfte-/
falsemodul
(ekstraudstyr) giver
adgang til avanceret
efterbehandling og
mulighed for at oprette
ryghæftede hæfter med
64 sider (2 til 16 ark).

Elektrisk hæftemaskine
(ekstraudstyr) hæfter op til
50 ark 75 g/m2 printmedier.

Xerox® AltaLink ® B8145/B8155/B8170
multifunktionsprinter
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E N H E D SS P E C I F I K AT IO N E R

ALTALINK® B8145

ALTALINK® B8155

ALTALINK® B8170

Hastighed1

Op til 45 sider/min

Op til 55 sider/min

Op til 72 sider/min

Månedlig arbejdscyklus2

Op til 200.000 sider

Op til 300.000 sider

Op til 300.000 sider

Lagring/processor/hukommelse

Mindst 128 GB SSD; Ekstraudstyr: 500GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systemhukommelse

Tilslutning

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, NFC; Ekstraudstyr: Wi-fi/wi-fi Direct with Xerox® trådløs dual band, Bluetooth (iBeacon)

Kopiering og udskrivning

Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi; printopløsning:Op til 1200 x 2400 dpi

Tid for første kopi (fra glaspladen/
opvarmet tilstand)

4,40 sekunder

3,70 sekunder

3,20 sekunder

Tid for første side udskrivning
(hurtigste tid)

3,80 sekunder

3,20 sekunder

3,00 sekunder

Sidebeskrivelsessprog

Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6

Papirfremføring3Standard

Automatisk dupleks dokumentfremfører til enkelt gennemløb (DADF): Op til 82 sider/min for 1-sidet/141 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 130 ark for AltaLink® B8145/B8155
Op til 135 sider/min for 1-sidet/270 sider/min for 2-sidet (200 dpi). Kapacitet på 250 ark for AltaLink® B8170. Papirformater: 3,4 x 4,9" til 11,7 x 17"/85 x 125 mm til 297 x 432 mm
Specialmagasin: 100 ark; brugerdefinerede formater: 3,5 x 3,9" til 12,6 x 52"/89 x 98 mm til 320 x 1.320 mm (kort fremføringskant)
Magasin 1: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,2" til 11,7 x 17"/140 x 182 mm to 297 x 432 mm (kort fremføringskant)
Magasin 2: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,2” til 12 x 18”/140 x 182 mm til SRA3 (kort fremføringskant)
Stort tandemmagasinmodul: 2000 ark; formater: 8,5 x 11"/A4. Samlet standard papirkapacitet: 3.140 ark

Ekstraudstyr

Papirudføring/Standard
Efterbehandling3
Ekstraudstyr

Stor fremfører: 3.000 ark, format: 8,5 x 11"/A4 lang fremføringskant. Maks. kapacitet med stor fremfører: 6.140 ark
Konvolutmagasin (erstatter magasin 1): Op til 60 konvolutter med automatisk formatregistrering af visse formater
Sæt til udskrivning af lange ark (bannerudskrivning): Op til 12,6 x 52 "/320 x 1320 mm
Sæt til registrering af multifremføring (fås kun til AltaLink® C8170)
Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt (standard, når efterbehandlere ikke er tilkoblet):250 ark i hver, udfaldsbakke til tekstside opad: 100 ark
Integrated Office-efterbehandler: Fås til AltaLink® B8145/B8155, maks. papirvægt 256 GSM, hæftepositioner: langs forkant og bagkant, lige. 500-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark,
2 hæfteklammepositioner
Office-efterbehandler: 2000-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklammepositioner, hulning som ekstraudstyr, hæfte-/falsemodul som ekstraudstyr (falsning, ryghæftning
2 til 15 ark (60 sider))
BR-efterbehandler: Sorteringsmodul til 3000-ark og topbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark med forskellige hæftepositioner og hulning med 2/3 huller
BR-hæfte-/falsemodul: 1500-arks sorteringsmodul og 500-arks topbakke, 50-arks hæftning med forskellige hæfteklammepositioner og hulning med 2/3 huller plus fremstilling
af hæfter med ryghæftning (2 til 16 ark, 64 sider) og V-falsning
C/Z-falsemodul: Tilføjer mulighed for Z-falsning, Z-falsning (Letter-format), og C-falsning (Letter-format) til BR-efterbehandleren eller BR-efterbehandleren med hæfte-/falsemodulet
Elektrisk hæftemaskine: Hæftning på 50 ark, inkluderer WorkSurface4

LO GIS K B RU G E R B E TJ E NIN G
Tilpasning

Tilpas brugergrænseflade, vis/skjul funktioner, tilpas brugeroplevelse med godkendelse, opret et-tryks apps, automatisk aktivering med Smart-nærhedssensor. Aktivér adaptiv læring
for at konfigurere genveje til gentagne og komplekse job. Kopier, scan eller e-mail uden at røre ved brugerskærmen ved hjælp af de automatiske berøringsfrie arbejdsgange

Printerdrivere

Jobidentifikation, to-vejsstatus, jobovervågning, Xerox® Global Print Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print

Xerox® integreret webserver

PC eller mobil - Statusoplysninger, indstillinger, enhedsstyring, kloning, Automatisk systemadministration, Watchdog for konfiguration

Udskriftsfunktioner

Udskriv fra USB, udskriv fra opbevaringssteder i skyen (Dropbox, One Drive og Google Drive), prøvesæt, gemt opgave, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, skalering,
opgaveovervågning, standardindstillinger for apps, 2-sidet udskrivning, kladdetilstand, udskrivning af lange ark (bannerudskrivning)

Scanning og fax

Scanning med forhåndsvisning, Scanning til USB/e-mail/netværk (FTP/ FTP/SMB). Scanningsfilformater: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Bekvemmelighedsfunktioner: Scan til hjem, søgbar PDF, enkelt-/
flersidet PDF/TIFF, adgangskodebeskyttet PDF; faxfunktioner: Intro-fax (en linje eller to linjer mulige, inkluderer LAN Fax, Direkte fax, Videresendelse af fax til e-mail), faxopkald,
synkroniseret adressebog, optisk tegngenkendelse (OCR), Serverfax, TWAIN-driver (scanning); Ekstraudstyr: Scan til skybaserede tjenester (Dropbox, One Drive og Google Drive)

KLAR TIL MOBIL OG SKY
Mobiltilslutninger

Near-Field Communication (NFC); Ekstraudstyr: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inkl. iBeacon (Bluetooth)

Mobiludskrivning

Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace-app (iOS/Android)

Mobil scanning

Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace-app (iOS/Android)

Klar til skyen

Eksterne tjenester aktiveret, "Udskriv fra" skybaserede tjenester (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integration med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Ekstraudstyr: Scan til skybaserede
tjenester (Dropbox, One Drive, Google Drive), direkte forbindelse til skybaserede tjenester via valgfri apps (adgang via Xerox App Gallery-appen; besøg xerox.com/AppGallery),
Xerox WorkFlow Central Platform

O M FAT T E N D E SI K K E R H E D
Netværkssikkerhed

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og krypteret e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, netværksgodkendelse, SNMPv3,
SHA-256 hash-meddelelsesgodkendelse, TLS 1.1/1.2/1.3, Sikkerhedscertifikater, der bruger ECDSA, automatisk selvunderskrevet certifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integration,
automatiseret trusselrespons gennem McAfee DXL/Cisco pxGrid-integration, lokal godkendelse (intern database), FIPS 140-2

Enhedsadgang

Brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, revisionslog, adgangskontrol, brugerrettigheder, overvågningskonfiguration, TPM; log-in med Okta, Ping Identity og Microsoft
Azure-legitimationsoplysninger; Ekstraudstyr: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, Xerox® integreret RFID-kortlæser, NFC-standard (godkendelse via valgfri Xerox®
Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security; få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger

Datasikkerhed

McAfee Whitelisting, firmware-bekræftelse, Trusted Boot, kryptering af opgaveniveau via HTTPS og drivere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, krypteret lagerdrev
(AES 256-bit, FIPS 140-2), krypteret og signeret e-mail; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) med billedoverskrivelse,
McAfee Integrity Control

Dokumentsikkerhed

Common Criteria Certification (ISO 15408) fuldt system mod HCP PP, Krypteret fortrolig udskrivning, FIPS 140-2 Krypterede data med printerdrivere,
Billeddannelsessikkerhed med AltaLinks proprietære mærkning og infrarød

AKTIVERER INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES
Printerstyring

Xerox® Standardkontering; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Se mere på
www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement

Administration af gruppe af enheder

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Automatisk systemadministration, Konfigurationskloning;
Ekstraudstyr: Intelligent Workplace Services Suite, skybaseret fjernstyring med Xerox® Workplace Cloud6

Sikkerhed

Secure Device Administration (sikker enhedsadministration): Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfiguration af sikkerhedsindstillinger, overvågning og automatisk afhjælpning), Digital
Certificate Management, SIEM-rapportering, interaktive betjeningspanelrapporter

EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER
Xerox- og partner-apps

Automatiser hyppige processer med apps til oversættelse, redigering, elektronisk underskrivning, personalisering af udskrivning, konvertering, behandling, samarbejde og kommunikation.
Gå til www.xerox.com/da-dk/connectkey/arbejdsplads-apps for at finde apps efter branche eller arbejdsgang

Software og løsninger

Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/da-dk/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/da-dk/digitaltryk/workflow-software/printing-software/
xmpie-personaliseret-kommunikationssoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/da-dk/laserprintere/printlosninger), Xerox WorkFlow Central Platform

Deklareret i henhold til ISO/IEC 24734
Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned.Forventes ikke at blive opretholdt regelmæssigt
Papirkapaciteter er baseret på 75 g/m2 papir; kapaciteter vil variere afhængig af papirvægt
4
Sælges separat i nogle lande
5
Ikke tilgængelig i alle lande
6
Fås på udvalgte markeder
1
2
3

Certificeringer: xerox.com/OfficeCertifications

Der er flere oplysninger på www.xerox.com/da-dk/connectkey/altalink.
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