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Xerox® AltaLink ® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
multifunksjonsskriver
Xerox ® AltaLink-enhetene gir bedre kapasitet og
tilkoplingsmuligheter for mellomstore og store
arbeidsgrupper og travle kontorer. Med AltaLink har
både eksterne og interne medarbeidere øyeblikkelig
og sikker tilgang til dokumenter, data og arbeidsflyt
de trenger for å jobbe raskere og mer effektivt, fra
hvor som helst og med en hvilken som helst enhet.
S M A RT O G P R O D U K T I V

Du har aldri sett en multifunksjonsskriver som
denne før. Xerox® AltaLink C8000 er
multifunksjonsenheten dagens medarbeidere
har ventet på, klargjort for mobil og med
brukergrensesnitt som et nettbrett.
Den er optimalisert for forretningsprosesser, er
enkel å administrere både som en frittstående
maskin og som del av en maskinpark, og er
perfekt til flereoppgavekjøring og samarbeid.
Du kan skreddersy arbeidsflyten, automatisere
komplekse oppgaver, skrive ut og skanne direkte
til og fra enhver skytjeneste, som f.eks. Box®,
Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™
og Microsoft Office 365™. Du kan kople deg opp
når som helst, fra hvor som helst og med en
hvilken som helst enhet.
Ett knappetrykk, så er du i Xerox App-galleriet
og kan laste ned enkle, kraftige serverfrie apper
til din AltaLink multifunksjonsskriver, noe som
øker produktiviteten og gjør at de daglige
oppgavene tar mindre tid.
Innebygd mobiltilkopling, inkludert Near Field
Communication (NFC) Tap-to-Pair, alternativt
Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud
Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™
og Mopria® gir nettopp den hastigheten og
enkle bruken medarbeiderne dine vil ha.
KRAFTIG OG SKALERBAR

Arbeidsgruppene dine fungerer mer effektivt
med AltaLink. Du kan styre, overvåke og
oppgradere hele maskinparken med vår
innebygde webserver, eller gi opplæring og
brukerstøtte direkte fra skjermen med vårt
grensesnitt for eksterne brukere.

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-maskin slik at den passer inn i ethvert
arbeidsmiljø og for enhver dokumenttype,
inkludert hefter, brosjyrer og flyere.
I N N E BYG D S I K K E R H E T

AltaLink C8000-serien med multifunksjonsskrivere med farger gir maksimal sikkerhet
gjennom vår strategiske tilnærming til
omfattende sikkerhetstiltak som forhindrer
inntrengning og beskytter dokumenter
og data, Vårt partnerskap med McAfee®
og Cisco® forebygger eksponering både
for hele maskinparken under ett og på
hver enkelt skriver.
Det er flere lag av sikkerhet, som inkluderer
datakryptering, diskoverskriving og
bransjesertifiseringer. På brukernivå holder
Secure Print dokumentene tilbake inntil de
er klare til å hentes på maskinen.
FA R G E R D E R D E T T E L L E R

Den høye oppløsningen på 1200 x 2400 ppt,
fargebilder med fotokvalitet og knivskarp tekst
sørger for at dokumentene dine gjør inntrykk.
Du kan også oppgradere din AltaLink C8000
med Xerox® EX-c C8000 Print Server drevet
av Fiery® slik at kontorbrukerne kan skrive
ut profesjonelt utseende dokumenter raskt,

X E R O X ® C O N N E C T K E Y ®T E K N O LO G I – K J E R N E N I D I T T
KO M P L E T T E Ø KO S Y S T E M FO R
PRODUKTIVITET
Xerox – selskapet som skapte den moderne
arbeidsplassen – presenterer den neste
revolusjonen i produktivitet på arbeidsplassen.
Du får den samme brukeropplevelsen på et stort
antall forskjellige maskiner, og du får tilkobling til
mobil- og skytjenester og et voksende bibliotek
av apper som utvider funksjonaliteten. Du kan
jobbe raskere, bedre og smartere.
Intuitiv brukeropplevelse
Et helt nytt, men allikevel svært så velkjent
brukergrensesnitt. Oppleves som et nettbrett
hvor du bruker håndbevegelser på en skjerm,
som også er enkel å tilpasse.
Klargjort for skytjenester og mobilenheter
Du kan koble til skytjenester og mobile enheter
rett fra brukergrensesnittet, med tilgang til
forhåndsinstallerte skytjenester som lar deg
jobbe slik du selv vil, hvor som helst, når
som helst.
Førsteklasses sikkerhet
Beskyttelse på flere nivåer for både dokumenter
og data, som isolerer og eliminerer nye trusler
og sikrer at lover og regler blir etterfulgt.
Klar for nye, avanserte tjenester
Gjør jobben og administrer ressursene mer
effektivt. Den enkle integrasjonen av Xerox®
Managed Print Services gjør at du kan
fjernovervåke leveringen av tjenester
og forbruksartikler, og også foreta
fjernkonfigurasjon. Tidsbesparende
så det holder.
En åpen dør til nye muligheter
Du kan øke kapasiteten din umiddelbart
gjennom tilgangen til Xerox App-galleriet,
som har apper for optimalisering av digital
arbeidsflyt. Bruk vårt nettverk av partnere
for å designe innovative løsninger for din
spesifikke forretningsvirksomhet.
Les mer på www.connectkey.com om hvordan
du kan jobbe smartere.
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1 Tosidigmater (DADF) med enkeltpass sparer tid fordi
begge sidene på tosidige dokumenter skannes samtidig
med en hastighet på opptil 139 ganger per minutt.

10 BR-etterbehandler med heftemodul (ekstrautstyr)
gir avansert etterbehandling med kapasitet til å lage
64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).

2 Halvautomatisk stifter (ekstrautstyr) stifter opptil
50 ark med en tykkelse på 80 g/m².

11 C-fals/Z-fals-enhet (ekstrautstyr) legger til tre falser,
C-fals, Z-fals og Z-halvfals, til BR-etterbehandler eller
BR-etterbehandler med heftemodul.

3 Spesialmagasin tar opptil 100 ark på 80 g/m² og kan
brukes til papir på opptil 300 g/m².
4 To 520-arks justerbare magasiner (standard med alle
konfigurasjoner). Magasin 1 tar papirformater opptil A3,
magasin 2 tar papirformater opptil SRA3.
5 Konvoluttenhet (ekstrautstyr – erstatter magasin 1) gir
problemfri mating av opptil 60 konvolutter.
6 Tandemmagasin med stor kapasitet (ekstrautstyr)
øker den samlede papirkapasiteten til 3140 ark.
7 Modul med fire magasiner (ekstrautstyr til C8030/
C8035) tar 2180 ark til sammen.
8 Stormagasin (ekstrautstyr) har 2000 A4-ark, som øker
den maksimale papirkapasiteten til 5140 ark.
9 Business Ready (BR) etterbehandler (ekstrautstyr) gir
deg avanserte etterbehandlingsfunksjoner til en svært
rimelig pris.
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12 Mottaker med sideforskyvning (OCT) (standard
på alle konfigurasjoner, og følger med alle
etterbehandlere).

16

13 Integrert kontoretterbehandler (ekstrautstyr til
C8030/C8035) gir 500-arks stabling og 50-arks
enkeltposisjons stifting.
14 Kontoretterbehandler LX (ekstrautstyr til C8030/
C8035/C8045/C8055) gir avanserte
etterbehandlingsfunksjoner til en svært gunstig pris,
med ryggstiftet hefteproduksjon med en kapasitet
på 60-siders hefter (2 til 15 ark) som ekstrautstyr.
15 Xerox® integrert RFID-kortleser E1.0 (ekstrautstyr)
gir kortbasert autentisering med støtte for over
90 adgangskort.
16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair gjør at
brukerne kan peke på mobilenheten for å gå til
kontrollpanelet til AltaLink 8000 og være øyeblikkelig
tilkoplet til multifunksjonsskriveren.
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VI INTRODUSERER
B E R Ø R I N G S S K J E R M S O M PÅ
E N M O B I L – E N OV E R L E G E N
BRUKEROPPLEVELSE
Møt vår splitter nye 10,1-tommers
fargeberøringsskjerm – brukergrensesnittet
som setter en høyere standard for tilpasning,
brukervennlighet og allsidighet.
En velkjent «mobil» opplevelse – som støtter
bevegelsesbaserte funksjoner og
oppgavefokuserte apper med likt utseende
og følelse – betyr færre trinn for å fullføre
selv de mest komplekse jobbene.
Den svært intuitive utformingen leder deg
gjennom hver oppgave fra start til slutt, og
et naturlig hierarki plasserer viktige funksjoner
øverst på skjermen og med ofte brukte
alternativer lett tilgjengelig. Liker du ikke
plasseringen av en funksjon eller app?
Tilpass utformingen.
Denne maskinvareteknologien og
programvaren er noe for seg selv, og hjelper
alle som bruker AltaLink® C8000-serien til
å få mer gjort, raskere. Prøv vårt nye
brukergrensesnitt på
www.xerox.com/AltaLinkUI
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M A S K I N S P E S I F I K A S J O N E R AltaLink C8030

AltaLink C8035

AltaLink C8045

AltaLink C8055

AltaLink C8070

Hastighet (farger / sort-hvitt)

Opptil 30/30 spm

Opptil 35/35 spm

Opptil 45/45 spm

Opptil 50/55 spm

Opptil 70/70 spm

Opptil 110 000 sider

Opptil 200 000 sider

Opp til 300 000 sider

Opptil 300 000 sider

Månedlig driftssyklus*

Opptil 90 000 sider

Harddisk/prosessor/minne

Minst 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB Cache/8 GB systemminne

Tilkopling

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® med Xerox® USB trådløst adapter som ekstrautstyr

Valgfri kontroller

Xerox® EX-c C8000 Print Server drevet av Fiery®

Kopi og utskrift Oppløsning

Kopi: Opptil 600 x 600 ppt; Utskrift: Opptil 1200 x 2400 ppt

Tid for første kopi ut (kun) (fra
glassplaten / oppvarmet tilstand)

8,1 sekunder i farger /
6,7 sekunder i sort-hvitt

8,1 sekunder i farger /
6,7 sekunder i sort-hvitt

7,8 sekunder i farger /
6,4 sekunder i sort-hvitt

7,2 sekunder i farger /
5,7 sekunder i sort-hvitt

5,2 sekunder i farger /
4,9 sekunder i sort-hvitt

Tid for utskrift av første side (kun)

6,5 sekunder i farger /
5,3 sekunder i sort-hvitt

6,4 sekunder i farger /
5,2 sekunder i sort-hvitt

6,5 sekunder i farger /
5,3 sekunder i sort-hvitt

6,0 sekunder i farger /
4,7 sekunder i sort-hvitt

4,7 sekunder i farger /
4,0 sekunder i sort-hvitt

Sidebeskrivelsesspråk

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

PapirinnmatingStandard

Tosidigmater med enkeltpass: 130 ark; hastighet: opptil 139 bilder i minuttet (tosidig); størrelser: 85 x 125 mm til 297 x 432 mm
Spesialmagasin: 100 ark; tilpassede størrelser: 89 x 98 mm til 320 x 483 mm (SEF)
Magasin 1: 520 ark; tilpasset: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF)
Magasin 2: 520 ark; tilpassede størrelser: 140 x 182 mm til SRA3 (SEF)

Velg én

Ekstrautstyr
Papirmottak/Standard
Etterbehandling
Ekstrautstyr

Modul med fire magasiner (Magasin 3 og 4 kan fås til C8030/C8035): 1040 ark; 520 ark hver; tilpassede størrelser:
140 x 182 mm til SRA3 (SEF)
Tandemmagasin med stor kapasitet: 2000 ark; ett magasin med 867 ark og ett med 1133 ark; størrelse: A4
Stormagasin (HCF): 2 000 ark; størrelse: A4 med langsiden først
Konvoluttmagasin (erstatter Magasin 1): Opptil 60 konvolutter: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Dobbel mottaker med sideforskyvning (standard når mottaker ikke er koplet til): 250 ark hver; mottaker for papir med forsiden opp: 100 ark
Integrert kontoretterbehandler (fås til C8030/C8035): 500-arks utlegger, 50 ark stiftet, enkeltposisjons stifting
Kontoretterbehandler LX (fås til C8030/C8035/C8045/C8055): 2 000-arks utlegger, 50 ark stiftet, toposisjons stifting, hulling som ekstrautstyr,
heftemottaker (fals, ryggstifting 2 til 15 ark (60 sider)) som ekstrautstyr
BR-etterbehandler: 3 000-arks utlegger og 500-arks øvre magasin, 50-arks flerposisjons stifting og hulling med 2/4 hull
BR-etterbehandler med heftemodul: 1 500-arks utlegger og 500-arks øvre magasin, 50-arks flerposisjons stifting og hulling med 2/4 hull pluss
ryggstiftet hefteproduksjon (2 til 15 ark, 60 sider) og V-falsing
C-fals/Z-Fals-enhet: Legger til Z-falsing, A4 Z-falsing og A4 C-falsing til BR-etterbehandler og BR-etterbehandler med hefteproduksjon.
Ekstern stiftemaskin: 50-arks stifting (med 80 g/m²), inkluderer arbeidsflate

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Skreddersy og tilpass personlig

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

Skriverdrivere

Jobbidentifisering, status for toveiskommunikasjon, jobbovervåking, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® og Mobile Express Driver®

Xerox innebygd webserver

PC eller mobil – statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning

®

Ekstern konsoll / forhåndsvisning

Eksternt brukergrensesnitt

Utskriftsfunksjoner

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

Skann og faks

Skann til USB / e-post / nettverk (FTP/SMB), filskanningsformater: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; halvautomatiske funksjoner: skann til hjem, søkbar
PDF, enkelt-/flersidig PDF/XPS/TIFF/passordbeskyttet PDF; faksfunksjoner: Walk-up faks (kan fås med én linje eller tre linjer, inkluderer LAN-faks,
direkte faks, videresending av faks til e-post), faksoppringing, samordnet adressebok, optisk tegngjenkjenning (OCR)

K L A R G J O RT FO R S K Y T J E N E S T E R O G M O B I L E N H E 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-Fidirekteutskrift

Mobil utskrift

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App; besøk www.xerox.com/officemobileapps for å se på
tilgjengelige apper.

Tilkopling til skytjenester

Utskrift fra / skann til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® og flere.

FØ R S T E K L A S S E S S I K K E R H E T

Nettverkssikkerhet

IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, nettverksgodkjenning, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, sikkerhetssertifikater,
automatisk egensignert sertifikat, Integrering av Cisco® Identity Services Engine (ISE)

Tilgang til enheter

Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, adgangstillatelser, brukertillatelser, smartkortaktivering (CAC/PIV/.NET)

Databeskyttelse

Kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2, godkjent) og image-overskriving, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee integritetskontroll, hvitlisting,
jobbnivåkryptering via HTTPS og drivere

Dokumentsikkerhet

Common Criteria-sertifisering (ISO 15408), kryptert sikret utskrift, FIPS-krypterte skriverdrivere

K L A R F O R N Y E , AVA N S E R T E T J E N E S T E R

Utskriftsstyring

Xerox® Print Management and Mobility Suite, konfigurasjonskloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut og partnerløsninger

Administrasjon av utskrift

Xerox® Device Manager, Xerox® brukerstøtte, automatisk måleravlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester

Bærekraftighet

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

EN ÅPEN DØR TIL NYE MULIGHETER

Skytjenester

Xerox® Easy Translator, mange tilleggstjenester tilgjengelig

Xerox App-galleri

Mange apper og skytjenester tilgjengelig. Gå til www.xerox.com/appgallery for å se på det stadig voksende antallet apper som gir
multifunksjonsskriveren mer funksjonalitet.

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