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רב-תכליתית צבע   מדפסת 
Xerox® Altalink® 
סייע חכם, מאובטח ומקושר במקום העבודה.



Xerox® AltaLink® C8030/C8035/ מדפסת צבע רב-תכליתית 
C8045/C8055/C8070

התקני  ®Xerox® AltaLink מספקים רמות חדשות של יכולות 

וקישוריות לקבוצות עבודה בגודל בינוני עד גדול ולמשרדים 

עמוסים. עם AltaLink, כוח העבודה המורחב שלך מקבל גישה 

מהירה ובטוחה למסמכים, לנתונים ולזרימות העבודה הדרושים 

לו כדי לעבוד בצורה מהירה ויעילה יותר - מכל מיקום ומכל התקן.

 X E R O X ® גיה  לו ו הטכנ
 C O N N E C T K E Y ® 

חוויית משתמש אינטואיטיבית
דרך מוכרת היטב לקיום אינטראקציה, הכוללת חוויה 

דמוית מחשב לוח, עם פקדי מסך מגע מבוססי מחוות 

והתאמה אישית קלה.

מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים
קישוריות מידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות מתוך 

ממשק המשתמש, עם גישה לשירותים המתארחים 

בענן, המאפשרים לך לעבוד במקום, בזמן ובאופן 

הרצויים לך.

אבטחה חסרת תקדים
אבטחה מקיפה הכוללת שילוב עוצמתי של תכונות 

ושירותים מובנים המונעים גישה בלתי מורשית, מזהים 

התנהגות חשודה או זדונית ומעניקים הגנה לנתונים 

ומסמכים.

אפשרות לשירותים של הדור הבא
 Xerox® Intelligent שילוב קל של שירותי

Workplace. אפשרות לפיקוח מרחוק על אספקת 
שירותים וחומרים מתכלים.

פתח לאפשרויות חדשות
הרחב במהירות את יכולותיך עם גישה לגלריית 

האפליקציות Xerox App Gallery, אשר כוללת 

אפליקציות מהעולם האמיתי שתוכננו להציע את 

זרימות העבודה הדיגיטליות המיטביות. מחויבות לרשת 

השותפים שלנו לתכנן פתרונות חדשניים וספציפיים 

לעסקים.

 גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת
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 ,IT פחות טרחה של תחזוקת התקנים, פחות תמיכת

מגשי נייר בקיבולת גבוהה והיכולת להדפיס על ניירות 

בגדלים שונים - כל היתרונות הללו מתורגמים להארכת 

זמן הפעולה התקינה ולשיפור הפרודוקטיביות. טיפול 

במשימות סריקה, הדפסה ופקס בו-זמנית המאפשר 

לבצע מספר משימות במקביל בשעות השיא, ואפשרויות 

גימור לבחירתך - בזכות כל אלה תוכל להגדיר את התקן 

 ®AltaLink שברשותך לכל סביבת עבודה ולכל סוג 

מסמך, לרבות חוברות, עלונים ופנקסים. 

מובנית אבטחה 

ליהנות מאבטחה מקיפה באמצעות הגישה האסטרטגית 

שלנו, כדי למנוע חדירות ולשמור על ביטחון המסמכים 

 Cisco® -ו McAfee®  והנתונים. השותפויות שלנו עם

מיועדות לתת מענה פרואקטיבי לסיכונים ברמת ההתקן 

האישי, הצי והרשת.

באמצעות האינטראקציה עם הפלטפורמות המובילות 

בשוק McAfee® DXL ו-Cisco® pxGrid , התקני 

Xerox® AltaLink משתמשים במענה מתוזמר שמנטרל 
איומים במקור ברגע הופעתם.

מספר שכבות אבטחה כוללות הצפנת נתונים, מחיקת 

 Configuration Watchdog-דיסק ואישורי תעשייה. ה

החדשני מבטיח שהתצורה של התקני ה-AltaLink שלך 

תישאר מוגדרת בהתאם למדיניות האבטחה שלך.

שחשוב במקומות   C O L O U R

פלט ברזולוציה גבוהה של x 2400 dpi 1200 , תמונות 

צבעוניות באיכות של צילומים וטקסט חד וברור מספקים 

למסמכים שלך בהירות ומאפשרים להם ליצור רושם 

 AltaLink® C8000 עז. תוכל גם לשדרג את הסדרה
בעזרת שרת ההדפסה Xerox®  EX-c C8000 המופעל 

ע"י  ®Fiery , שמאפשר למשתמשים במשרד להדפיס 
מסמכים בעלי מראה מקצועי במהירות, ביעילות 

ובחיסכון בעלות.

דוקטיבית ופרו חכמה 

החל מממשק המשתמש שלה, המדמה מחשב לוח, ועד 

לאפשרויות הקישוריות הידידותיות להתקנים ניידים שלה 

    Xerox®  AltaLink שזמינות בה באופן מידי - הסדרה

 C8000 היא ההתקן הרב-תכליתי בצבע שלו ציפו 

העובדים של ימינו.

היא תוכננה לאפשר ריבוי משימות ושיתוף פעולה, 

וניתנת לניהול בקלות כהתקן יחיד או כחלק מצי התקנים 

שלם. צור יישומוני Touch-1  מותאמים אישית כדי להפוך 

לאוטומטיות פעולות הכוללות מספר שלבים. פשוט 

לחץ על האפליקציה החדשה שלך כדי לבצע במהירות 

את המשימה שהגדרת. וחסוך זמן באמצעות סריקה 

למספר יעדים, כולל כונן USB, מיקום רשת ומיקום 

שיתוף SMB - והכול בפעולה בודדת.

 Xerox App Gallery בלחיצת כפתור תוכל לעבור אל

ולהוריד להתקן הרב-תכליתי  ®AltaLink אפליקציות 

פשוטות אך חזקות, שאינן תלויות בשרת, כדי להעלות 

את פרודוקטיביות המשתמשים ולקצר את המשימות 

היומיומיות. 

@ printbyXerox קישוריות התקן נייד מובנית, כולל 

  ™Google Cloud Print, תוסף שירות הדפסה 

 , Mopria®  , Airprint®  , Android™ -ל ®Xerox של

וכן  ®optional Wi-Fi Direct מספקת את הנוחות 

החסכונית בזמן שעובדיך מעוניינים בה וזקוקים לה.

כוח ויכולת שדרוג

 העבר הדרכות ותמיכה אינטראקטיביות 

ישירות משולחן העבודה, באמצעות לוח הבקרה 

המרוחק שלנו. אפשר ניהול צי ללא שרת באמצעות 

 Fleet Orchestrator. הגדר התקן יחיד פעם אחת, 
 ואז הנח ל-Fleet Orchestrator לפרוס ולנהל 

 את הגדרות התצורה באופן אוטומטי, ולשתף 

זרימות עבודה אוטומטיות בין ההתקנים.

http://www.connectkey.com
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מסך  של  הנפלאות  נות  התכו הצגת 
ד י י נ התקן  המדמה  מגע 

הכר את מסך המגע הצבעוני החדש שלנו, שגודלו 

10.1 אינץ' - ממשק המשתמש שקובע סטנדרט 
גבוה להתאמה אישית, שימוש קל ורבגוניות. 

הודות לחוויית ה"ניידות" המוכרת – עם תמיכה בקלט 

באמצעות מחוות ובאפליקציות ממוקדות במשימה 

ובעלות מראה ותחושה דומים – אתה נדרש לבצע 

פחות שלבים כדי להשלים את המשימות המורכבות 

ביותר.

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל 

משימה מן ההתחלה ועד הסוף, עם היררכיה טבעית 

שהפונקציות הנפוצות מופיעות בה באזורי החזית 

והמרכז. אינך אוהב את המיקום של פונקציה או 

אפליקציה מסוימת? מעוניין בגישה מהירה יותר 

להגדרות אפליקציה? התאם אישית בקלות את 

פריסת מסך המגע כדי להתאימה לצרכיך.

איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה ויכולות 
 AltaLink תוכנה מסייע לכל משתמש בסדרה

C8000 לבצע יותר משימות, במהירות גבוהה יותר. 
 נסה את ממשק המשתמש החדש שלנו בכתובת 

.www.xerox.com/AltaLinkUI

1  מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר אחד )DADF( חוסך 
זמן הודות לסריקת שני הצדדים של מסמכים דו-צדדיים בו-זמנית, 

במהירות של עד 139 הדפסות בדקה. 

2  שדכן שימושי )אופציונלי( מהדק עד 50 גיליונות של חומרי 
הדפסה במשקל 80 גרם/מ"ר בלבד. דורש משטח עבודה.

3  מגש עקיפה מטפל בעד 100 גיליונות של 20 ליברות/80 גרם/
מ"ר, ובנוסף מזין חומרי הדפסה לכריכה במשקל של עד 110 

ליברות/300 גרם/מ"ר.

4  שני מגשים ניתנים לכוונון של 520 גיליונות )כסטנדרט בכל 
התצורות(. מגש 1 לחומרי הדפסה שגודלם עד x 17 11.7  אינץ'/

.SRA3/'12  אינץ x 18 ומגש 2 לחומרי הדפסה שגודלם עד A3

5  ערכת מעטפות )אופציונלית–מחליפה את מגש 1( מספקת הזנה 
של 60 מעטפות ללא קושי.

6  מודול מגש כפול בקיבולת גבוהה )אופציונלי( מעלה את קיבולת 
הנייר הכוללת לעד 3,140 גיליונות.

7  מודול ארבעה מגשים )אופציונלי עם C8030/C8035( מתאים 
לעד 2,180 גיליונות.

8  מזין בקיבולת גבוהה )אופציונלי( מתאים ל-2,000 גליונות נייר 
בגודל Letter / A4 ומגדיל את קיבולת הנייר המרבית ל-5,140 

גליונות.

 9  יחידת גימור מוכנה לעסקים )BR( )אופציונלית( מעניקה 
לך פונקציות גימור מתקדמות ותמורה מעולה להשקעה.

10  יחידת גימור מוכנה לעסקים של יוצר חוברות )אופציונלית( 
מאפשרת לקיבולת המתקדמת ליצור חוברות בנות 64 עמודים 

עם הידוק לאורך הקיפול )2 עד 16 גיליונות(.

11  יחידת קיפול C/קיפול Z )אופציונלית( מוסיפה שלושה קיפולים: 
קיפול C, קיפול Z וחצי קיפול Z ליחידת הגימור המוכנה לעסקים 

או ליחידת הגימור המוכנה לעסקים של יוצר החוברות.

12  מגש לכידת הדפסות )OCT( )סטנדרטי בכל התצורות וכלול 
בכל יחידות הגימור(.

C8030/ 13  יחידת גימור משרדית משולבת )אופציונלית עם
 C8035( מספקת הערמה של 500 גיליונות והידוק במיקום 

יחיד של 50 גיליונות.

C8030/C8035/ אופציונלית עם( LX 14  יחידת גימור משרדית
C8045/C8055( מספקת לך פונקציות גימור מתקדמות ותמורה 

מעולה על ההשקעה, וכן מציעה אפשרות לקמט/קווי קיפול 

וליצירת חוברות עם הידוק לאורך הקיפול, עד ל-60 עמודים 

לחוברת )2 עד 15 גיליונות(.

 Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0  15
)אופציונלי( מוסיף אימות מבוסס-כרטיס עם תמיכה ליותר 

מ-90 כרטיסי גישה.

 )NFC(  Near Field Communication 16  שיוך בהקשה עם
מאפשר למשתמשים להקיש על ההתקן הנייד ועל לוח 

המשתמש של AltaLink C8000 כדי להתחבר במהירות 

למדפסת הרב-תכליתית.

http://www.xerox.com/AltaLinkUI
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® Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/ מדפסת צבע רב-תכליתית
C8055/C8070

ן ק ת ה י  ט ר פ AltaLink® C8030AltaLink® C8035AltaLink® C8045AltaLink® C8055AltaLink® C8070מ
עד 70/70  עמודים לדקהעד 50/55  עמודים לדקהעד 45/45  עמודים לדקהעד 35/35  עמודים לדקהעד 30/30  עמודים לדקהמהירות )צבע/שחור-לבן(

עד 300,000 דפיםעד 300,000 דפיםעד 200,000 דפיםעד 110,000 דפיםעד 90,000 דפיםמחזור פעילות חודשי*

כונן קשיח של GB 250  לפחות/מעבד Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/זיכרון מטמון MB 2  /זיכרון מערכת GB 8 כונן קשיח / מעבד / זיכרון
10/100/1000Base-T Ethernet , הדפסה ישירה עם Wi-Fi Direct®  , High-Speed USB 2.0 עם אופציה למתאם USB אלחוטי של  ®Xerox, שיוך בהקשה NFCקישוריות

שרת ההדפסה Xerox® EX-c C8000, מופעל ע"י  ®Fieryבקר אופציונלי

רזולוציית העתקה: עד x 600 dpi 600 ; רזולוציית הדפסה: עד x 2400 dpi 1200 העתקה והדפסה 
 זמן להוצאת העתק ראשון )החל מ-(

 )מהמשטח/במצב מחומם(
7.8 שניות בצבע / 6.4 שניות 8.1 שניות בצבע / 6.7 שניות בשחור לבן

בשחור לבן
7.2 שניות בצבע / 5.7 שניות 

בשחור לבן
5.2 שניות בצבע / 4.9 שניות 

בשחור לבן

6.5 שניות בצבע / 5.3 שניות זמן עד להדפסת עמוד ראשון )במהירות של(
בשחור לבן

6.4 שניות בצבע / 5.2 שניות 
בשחור לבן

6.5 שניות בצבע / 5.3 שניות 
בשחור לבן

6.0 שניות בצבע / 4.7 שניות 
בשחור לבן

4.7 שניות בצבע / 4.0 שניות 
בשחור לבן

 ™PCL® 5c/PCL 6 , Adobe PDF version 1.7 , Adobe® PostScript® 3, אופציה ל- XPS(  XML Paper Specification(שפות תיאור עמוד

כלול בסטנדרט  מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד: 130 גיליונות; מהירות: עד ipm 139  )דו-צדדי(; גדלים: x 4.9 3.4  עד x 17 11.7  אינץ' / x 125 85  עד הזנת נייר 
 x 432 297  מ"מ

)SEF( 320  מ"מ x 483 89  עד x 98 / '12.6  אינץ x 19 3.5  עד x 3.9 :מגש עקיפה: 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית 
)SEF( 297  מ"מ x 432 140  עד x 182 / '11.7  אינץ x 17 5.5  עד x 7.2 :מגש 1: 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית

)SEF(  SRA3 140  מ"מ עד x 182 / '12  אינץ x 18 5.5  עד x 7.2 :מגש 2: 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית
 מודול ארבעה מגשים )מגשים 3 ו-4 - זמין עם C8030/C8035(: 1,040 גיליונות; 520 גיליונות כל אחד; גדלים מותאמים אישית: x 7.2 5.5  עד x 18 12  אינץ' / בחר אפשרות אחת

)SEF(  SRA3 140  מ"מ עד x 182
A4/'8.5  אינץ x 11 :מודול מגש כפול בקיבולת גבוהה: 2,000 גיליונות; מגש אחד של 867 גיליונות ומגש אחד של 1,133 גיליונות; גדלים

 מזין בעל קיבולת גבוהה )HCF (: 2,000 גיליונות; גודל x 11 8.5  אינץ' / A4 הזנת קצה ארוך אופציונלי
C5  ,DL  ,Monarch  , #10 Commercial :מגש מעטפות )מחליף את מגש 1(: עד 60 מעטפות

סטנדרטי פלט נייר /  
אופציונלי גימור  

מגש לכידת הדפסות כפול: 250 גיליונות כל אחד; מגש עם הפנים כלפי מעלה: 100 גיליונות
יחידת גימור משרדית משולבת )זמינה עם C8030/C8035(: מערים של 500 גליונות, 50 גליונות מהודקים, הידוק במיקום אחד

יחידת גימור משרדית LX )זמינה עם C8030/C8035/C8045/C8055(: מערים של 2,000  גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק בשני מיקומים, ניקוב חורים אופציונלי, יוצר חוברות אופציונלי 
)קווי קיפול, כריכת סיכות של 2 עד 15 גיליונות )60 עמודים((

יחידת גימור BR: מערים של 3,000 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים וניקוב של 2/3 חורים
יחידת גימור של יוצר חוברות BR: מגש מערים של 1,500 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים וניקוב של 2/3 חורים ובנוסף, יצירת חוברות )2 עד 16 

V גיליונות, 64 עמודים( עם הידוק כריכה וקיפול
BR או ליחידת גימור של יוצר חוברות BR ליחידת גימור Letter של דפים בגודל C 8.5 אינץ'( וקיפולx11(  Letter של דפים בגודל Z קיפול ,Z מוסיפה אפשרויות קיפול :Z קיפול / C יחידת קיפול

מהדק שימושי: הידוק של 50 גיליונות )מבוסס על 80 ג'/מ"ר(, מצריך משטח עבודה אופציונלי
ת י ב י ט י א ו ט נ י א משתמש  ת  י י ו ו ח

התאמה אישית לאתר, לפונקציה או לזרימת העבודה באמצעות אפליקציות Xerox® App Gallery התאמה אישית

 זיהוי משימות, סטטוס מצב דו-כיווני, ניטור משימות,  ®Xerox® Mobile Express Driver®  , Xerox® Global Print Driver ,  מנהלי התקן הדפסה
Xerox® Pull Print Driver ,ברירות מחדל של יישומים

Xerox® Embedded Web ServerConfiguration Watchdog , Fleet Orchestrator ,מהמחשב האישי או מהמכשיר הנייד - נתוני סטטוס, הגדרות, ניהול התקנים, שכפול

לוח ניהול מרחוק מסוף מרוחק/תצוגה מקדימה

הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, יצירת חוברת, הגדרות מנהל התקן של אחסון ושחזור, שינוי קנה מידה, ניטור עבודות, שליטה ביישומים, הדפסה דו-צדדית, מצב טיוטהמאפייני הדפסה

סריקה ל-USB/דוא"ל/רשת )FTP/SMB(, תבניות קובץ סריקה: TIFF  ,JPG  ,XPS  ,PDF/A  ,PDF ; מאפייני נוחות: סריקה לבית, מסמכי PDF המאפשרים חיפוש, מסמכי PDF/XPS/TIFF באורך סריקה ופקס
עמוד אחד/עמודים מרובים, מסמכי PDF מוגנים באמצעות סיסמה; תכונות פקס: פקס מקומי )זמינות אפשרויות של קו אחד או שלושה קווים, לרבות פקס בתקשורת LAN, פקס ישיר, העברת פקס 

Xerox® Mobile Link האפליקציה ,Xerox® Mobile Link האפליקציה , )OCR( חיוג פקס, יומן כתובות מאוחד, זיהוי תווים אופטי ,)לדוא"ל

ם י ד י י נ ם  י נ ק ת ה ב ו ן  נ ע ב ש  ו מ י ש ל ן  כ ו מ
  ®Apple® AirPrint , תמיכה ב- ™Google Cloud Print , תוסף שירות ההדפסה של  ®Xerox ל- ™Android , תוסף שירות ההדפסה של  ®Mopria ל-NFC , Android, קישוריות התקן נייד

AndroidTM-ל Xerox®  תוסף שירות ההדפסה של , Wi-Fi הדפסה ישירה דרך

 האפליקציה Xerox @printbyXerox. פרטים נוספים בכתובת xerox.com/MobileSolutions; אופציה: פתרון ההדפסה למכשירים ניידים Xerox® Workplace Cloud/Suite. הדפסה ניידת
.xerox.com/MobilePrintApp ברר פרטים נוספים בכתובת

Xerox App Gallery; אופציה: קישור ל-Salesforce, קישור ל- ™Google Drive , קישור ל- ®OneDrive , קישור ל- ™DropBox , קישור ל- ™Office 365 , קישור ל- ®Box ומידע נוסף בכתובת קישוריות ענן
.xerox.com/CloudConnectorApps

ם י ד ק ת רת  ס ח ה  ח ט ב א

SFTP , HTTPS , IPsec ודוא"ל מוצפן,  ®McAfee® ePolicy Orchestrator , אימות רשת, SNMPv3 , אימות הודעות TLS , SSL , SHA-256 Hash , אישור אבטחה, אישור אוטומטי בחתימה עצמית, אבטחת רשת
McAfee DXL/Cisco pxGrid תגובה אוטומטית לאיומים באמצעות הטמעה של , )Cisco® Identity Services Engine )ISE הטמעה של

 גישת משתמשים וחומת אש פנימית, סינון יציאה/IP/תחום, יומן ביקורת, בקרות גישה, הרשאות משתמש, Configuration Watchdog; גישה להתקן
 Xerox® אימות דרך אבטחת התוכן וניהול האבטחה האופציונליים( NFC תקן , E1.0 מגרסה  Xerox®  משולב של RFID קורא כרטיסי , )CAC/PIV/.NET( אופציה: ערכת אִפשור כרטיסים חכמים

).xerox.com/WorkplaceSolutions ברר פרטים נוספים בכתובת ;Workplace Cloud/Suite
כונן קשיח מוצפן )FIPS 140-2 , AES 256-bit , מאומת( ומחיקת תמונות, רשימה לבנה עבור McAfee Integrity Control , McAfee Embedded Control )אופציה(, אימות קושחה, הצפנה הגנה על נתונים

Xerox® Workplace Cloud/Suite ומנהלי התקנים, אבטחת תוכן בעזרת HTTPS ברמת המשימה דרך

אימות קריטריונים מקובלים )ISO 15408( , הדפסה מאובטחת ומוצפנת, מנהלי התקני הדפסה מוצפנים FIPSאבטחת מסמכים

א ב ה ר  ו ד ה ל  ש ם  י ת ו ר י ש ל ת  ו ר ש פ א

  Xerox® Standard Accounting; אופציונלי: PaperCut , Ysoft SafeQ , Nuance Equitrac ,  Xerox® Workplace Cloud/Suite ופרטים נוספים בכתובתניהול הדפסה
.xerox.com/PrintManagement

 מנהל ההתקנים של  ®Xerox® CentreWare® Web , Xerox , עזרה בתמיכה של  ®Xerox , קריאת מונה אוטומטית, כלי שירותי הדפסה מנוהלים, ניהול צי/התקנים
Fleet Orchestrator ,שכפול תצורה

 ®Cisco EnergyWise, הדפסת מזהה משתמש בשוליים, הגדרות הדפסה של Earth Smartקיימות

ת ו ש ד ח ת  ו י ו ר ש פ א ל תח  פ

Xerox App Gallery .כדי לקבל מידע על הרחבת היכולות של המדפסת הרב-תכליתית, ועל עבודה בדרכים חדשות עם יישומים ייעודיים לעסקים, למגזר החינוך, הרפואה ועוד xerox.com/AppGallery עבור אל
.Share Patient Information-ו Remark Test Grading , Connect to Concur , Forms Manager , Xerox® Easy Translator האפליקציות הזמינות כוללות את

* קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.

 למפרטים מפורטים יותר, כולל האישורים העדכניים ביותר, עבור אל
.www.xerox.com/AltalinkC8000Specs

 Global Print , DocuShare®  , ConnectKey®  , CentreWare®  , AltaLink®  , Xerox®  .2019© . כל הזכויות שמורות Xerox Corporation
  ®Driver  ו- ®Mobile Express Driver  הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. 
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