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מעוניינים שהעבודה תתבצע כראוי? AltaLink ®תעזור לכם לעשות הרבה
יותר מעבר להדפסה .ניתן להפוך את תהליכי הטיפול במסמכים לאוטומטיים
ולהתחבר למערכות שמפעילות את העסק שלכם – בצורה חלקה .כלי העזר,
המוגנים על ידי תכונות אבטחה מקיפות ,יתרמו משמעותית למקום העבודה
ויפנו לכם זמן כדי לעשות את הדברים החשובים באמת.
ח ו ו י י ת ע ב ו דה פ רו דו ק ט יב י ת לכ ו לם

הרגישו ממש בבית ,ומיד ,יחד עם.AltaLink ®
הממשק האינטואיטיבי והמותאם אישית ,דמוי מחשב
הלוח ,מאזן בין פשטות ויעילות ומצמצם להקשה אחת
את מספר השלבים הדרוש לצורך השלמת משימות.
תכונות ניידות מקוריות ,מאפשרות לעובדים להדפיס
ישירות ובקלות מהמכשירים הניידים שלהם ולגשת
ליכולות  AltaLinkמתקדמות כגון היישומוןXerox ®
תוכל גם לשכפל ,לסרוק או דוא"ל מבלי לגעת במסך
המשתמש עם תזרימי העבודה ללא מגע של .AltaLink
מכשירי AltaLink ®מגשרים בין העולם הפיזי
לדיגיטלי בעזרת יישומונים ויכולות שיאפשרו לכם
לבצע דיגיטציה ,ניתוב ועיבוד מידע במהירות .הפוך
את המשימות המייגעות לאוטומטיות כדי לחסוך זמן
ולצמצם שגיאות בעזרת קיצורי מגע אחד,או פשוט
לאפשר ללמידה הסתגלותית של  AltaLinkלהפוך
משימות שחוזרות על עצמן ומורכבות.
תרגם מסמכים ל 40-שפות .המר עותק מודפס לשמע
כדי להאזין בקלות בדרכים .קבל הערות שנכתבו
על-ידי דף לדף ולטקסט שניתן לשיתוף .תוכן redact
לסודיות .והמרת סריקות ליישומי  – Microsoftכולם
מהצומח באופן מתמיד פלטפורמת מרכז זרימת
העבודה ® .Xerox

ה ת א מ ה ט ו ב ה לכ ל צ ו רך

עבודות גדולות ,עבודות קטנות וכל מה שביניהן – ניתן
להתאים אישית את AltaLink ®לבצע את כולן .תוכלו
להתאים את התצורה של אפשרויות הגימור והאביזרים
שתבחרו למכשיר שלכם עבור כל סוג מסמך.
הישארו בנתיב המהיר באמצעות גישה אלXerox ®
 .App Galleryזהו שער הכניסה לאוסף גדל והולך
של יישומונים שתוכננו לפשט תהליכים חוזרים
או גוזלי זמן בהתאם לצמיחת העסק.

פשטו את תמיכת ה IT-עם התרחבות הציFleet .
 Orchestratorמאפשר לך להתאים באופן אוטומטי
ומאובטח תצורות והגדרות בכל המכשירים שלך בבת
אחת .העבירו הדרכות ותמיכה במשתמשים באופן
אינטראקטיבי ישירות משולחן העבודה ,באמצעות
ה.Remote Control Panel-

אבטחה מקיפה

עצרו איומים בשלבים הראשוניים באמצעות ההגנה
המקיפה שעסקים וגופי שלטון מוכווני אבטחה
סומכים עליה.
אבטחה מובנית ,כולל AltaLink Trusted Boot
שמגן על שלמות תהליך האתחול של המכשיר מפני
פעולות זדוניות ,רשימה לבנה של McAfee ®והטמעה
עם  McAfee ePOו ,Cisco ISE-שמנטרלת מיד
איומים במכשיר ומגנה על הרשתConfiguration .
 Watchdogמנטר ומתקן הגדרות אבטחה קריטיות
מוגדרות IT-באופן אוטומטי.
הגן על המסמכים הרגישים מפני חשיפה לא מכוונת
באמצעות אבטחת ההדמיה של - AltaLink
טכנולוגיית סימון וגילוי אינפרא אדום קנייניים.
שילוב מקומי עם כלי סיאם פופולרי מפשט את
הדיווח והניהול על אירועי אבטחהXerox ® Printer .
 ,Security Auditהזמין כחלק משירותי ® Xerox
 ,Intelligent Workplaceעוזרת למקסם את
האבטחה של צי המדפסות ,המסמכים והתכנים.

צבע במקומות שחשוב

פלט ברזולוציה גבוהה של  ,1200 x 2400 dpiוטונר
 EAבאיכות  HD Super Fineהטוב ביותר בתחומו,
בתוספת עיבוד צבע ועקביות מעולים ,יעניקו למסמכים
שלכם בהירות ועוצמה .תוכלו גם לשדרג את הסדרה
 AltaLink ® C8100בעזרת שרת ההדפסה ® Xerox
 EX-c C8100המופעל ע"י ®  ,Fieryשמעניק אפשרויות
נוספות להפקה של מסמכים בעלי מראה מקצועי.

ה ט כ נ ו לו גי ה
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חוויית משתמש אינטואיטיבית
תוכלו ליהנות מחוויה דמוית מחשב לוח ,כולל פקדי
מסך מגע מבוססי-מחוות והתאמה אישית קלה,
בתוספת תהליכי עבודה ופונקציות פשוטות.
מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים
שפרו את הניידות באמצעות שירותים המתארחים
בענן וכן קישוריות מידית לענן ולמכשירים ניידים,
היישר מממשק המשתמש.
אבטחה כוללת
מנעו גישה לא מורשית ,זהו איומים והגנו על נתונים
ומסמכים באמצעות תכונות אבטחה מקיפות ומובנות.
מאפשרת את שירותי Intelligent Workplace
שילוב חלק עם שירותי Xerox ® Intelligent
 Workplaceמספק את הרמה הבאה של יעילות,
פרודוקטיביות ואבטחה במקום העבודה.
פתח לאפשרויות חדשות
חוללו שינוי יסודי בדפוסי העבודה שלכם באמצעות
היישומונים ב .Xerox App Gallery-או בקשו מאחד
השותפים שלכם לפתח למענכם פתרון מותאם אישית.
גלו כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת
.www.xerox.com/he-il/connectkey

מדפסת צבעונית רב-תכליתית
Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ממשק משתמש

מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי
במעבר אחד ()DADF
חוסך זמן על ידי סריקה בו זמנית של שני
צדי המסמך עם עד  270הופעות לדקה
(.)ipm

מסך מגע צבעוני דמוי מחשב לוח,
 10.1אינץ' ניתן להתאמה אישית
ומאפשר לבצע משימות במספר
הקשות בלבד .נסו אותו בכתובת
.xerox.com/AltaLink8100UI

ט כ נ ו לו גי ו ת ח ד ש נ י ו ת
קורא כרטיסי  RFIDמשולב שלXerox ®
(אופציה) מוסיף אימות מבוסס-כרטיס עם
תמיכה ביותר מ 90-כרטיסי גישה.

ה זנ ת נ י י ר

שני מגשי  520גיליונות ניתנים לכוונון (כסטנדרט
בכל התצורות) .מגש  1לחומרי הדפסה בגודל עד
17x 11.7אינץ'  A3 /ומגש  2לחומרי הדפסה בגודל
עד 12 x  18אינץ' .SRA3 /

שיוך בהקשה עם Near Field
C ommunication (N FC) מאפשר
למשתמשים לשייך את המכשיר הנייד ללוח
המשתמש בסדרה AltaLink ® C8100
בהקשה ולהתחבר במהירות למדפסת
הרב-תכליתית.
חיישן ִקרבה חכם מזהה מתי משתמשים
נמצאים בקרבת מקום .הוא משמר אנרגיה
במהלך פרקי-זמן של אי-פעילות ,ומפעיל את
המכשיר באופן אוטומטית כאשר משתמש
מתקרב.

פ לט נ י י ר  /י ח י דו ת גי מ ו ר
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ערכת מעטפות (אופציה – מחליפה את מגש )1
הזנה של עד  60מעטפות.

3

תצורת מגש כפול בקיבולת גבוהה בעלת קיבולת
נייר כוללת של עד  3,140גיליונות.
תצורת מודול ארבעה מגשים
(זמין עבור  )C8130/C8135מתאים לקיבולת
של עד  2,180גיליונות.

מגש עקיפה מתאים לעד
 100גיליונות; גדלים מותאמים
אישית3.9 : 3.5 xאינץ'
עד 52 12.6 xאינץ' x 89 /
 98מ"מ עד 1320 320 xמ"מ
יחידת גימור משרדית
(אופציה) מציעה פונקציות
גימור מתקדמות ,אפשרות
לקימוט/קיפול וליצירת
חוברות עם הידוק לאורך
הקיפול ,עד  60עמודים
לחוברת ( 2עד  15גיליונות).

יחידת גימור
מוכנה לעסקים (B R)
(אופציה) מעניקה פונקציות
גימור מתקדמות
ותמורה מעולה להשקעה.

יחידת קיפול CZ/
(אופציונלי) מוסיף יכולת
 C-fold, Z-foldוZ-half- -
 foldל BR Finisher -או
ל.Booklet Maker -

יחידת גימור של יוצר
חוברות B R (אופציה) יוצרת
חוברות בנות  64עמודים
עם הידוק לאורך הקיפול
( 2עד  16גיליונות).

מזין בקיבולת גבוהה
(אופציה) מתאים ל3,000-
גליונות נייר בגודל L etter/
 A4ומגדיל את קיבולת הנייר
המרבית ל 6,140-גליונות.

ה דפ ס ה ע ל ג ב י גי ל י ו נ ו ת א רו כ י ם
ערכת הזנה לגיליונות ארוכים (אופציה) מאפשרת
להדפיס חומרים בגודל של עד 52 12.6 xאינץ' /
1,320 320 xמ"מ.

מגש איסוף להדפסת אופסט כפולה
(זמין כאשר לא מותקנות יחידות גימור;
מגש איסוף להדפסת אופסט בודדת כולל
יחידות גימור).

יחידת גימור משרדית משולבת
(אופציה עם C8130/C8135/
 )C8145/C8155מספקת הערמה
של  500גיליונות והידוק במיקום
כפול של  50גיליונות.

 3קיבולות הנייר מבוססות על נייר במשקל  20ליב'  75 /ג'/מ"ר; הקיבולות משתנות כתלות במשקלים השונים

מהדק נוח לשימוש (אופציה)
מהדק עד  50גיליונות של חומרי
הדפסה במשקל  20ליב' /
 75ג'/מ"ר.

המדפסות הצבעוניות הרב-תכליתית ® Xerox® AltaLink
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
מפרטי התקן
מהירות (צבע/שחור-לבן)
2

מחזור פעילות חודשי
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ALTALINK® C8130
עד  30/30עמודים לדקה

ALTALINK® C8135
עד  35/35עמודים לדקה

ALTALINK® C8145
עד  45/45עמודים לדקה

ALTALINK® C8155
עד  55/55עמודים לדקה

ALTALINK® C8170
עד  70/70עמודים לדקה

עד  90,000דפים

עד  110,000דפים

עד  200,000דפים

עד  300,000דפים

עד  300,000דפים

דיסק  SSDבנפח  128GBלפחות; אופציה500GB HDD/INTEL ATOM® INTEL ATOM Quad Core : / 1.9GHz ,זיכרון מערכת בנפח 4GB (זיכרון מערכת )8GB AltaLink C8170

כונן קשיח  /מעבד  /זיכרון
קישוריות

 ,10/100/1000Base-TX Ethernetהדפסה ישירה עם  ;High-Speed USB 2.0 NFCאופציונאלי WiFi/WiFi :ישיר עם ערכת )Dual Xerox® Wireless Band, Bluetooth (ibeacon

בקר אופציונלי

שרת ההדפסה  ,Xerox® EX-c C8100מופעל ע"י Fiery®

ה
העתקה והדפס 

רזולוציית העתקה :עד  ;600 x 600 dpiרזולוציית הדפסה :עד 1200 x 2400 dpi

זמן להוצאת העתק ראשון (החל מ)-
(מהמשטח/במצב מחומם)

 6.10שניות בצבע  4.50 /שניות בשחור לבן

 5.50שניות בצבע  4.40 /שניות
בשחור לבן

 4.70שניות בצבע  3.70 /שניות
בשחור לבן

 4.00שניות בצבע  3.20 /שניות
בשחור לבן

זמן עד להדפסת עמוד ראשון (במהירות
של)

 5.70שניות בצבע  4.20 /שניות בשחור לבן

 4.90שניות בצבע  3.80 /שניות
בשחור לבן

 4.50שניות בצבע  3.20 /שניות
בשחור לבן

 3.80שניות בצבע  3.00 /שניות
בשחור לבן

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

שפות תיאור עמוד
סטנדרט

מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד ()DADF :עד  82דפים לדקה בהדפסה חד-צדדית  141 /הדפסות לדקה בהדפסה דו-צדדית )-130 .(200 dpiקיבולת של  130גיליונות עבור AltaLink® C8130/
 .C8135/C8145/C8155מידות נייר4.9 :x 3.4אינץ' עד 17x 11.7אינץ' 125 /x 85מ"מ עד 432x 297מ"מ .עד  135דפים לדקה בהדפסה חד-צדדית  270 /הדפסות לדקה בהדפסה דו-צדדית (.)200 dpi
קיבולת של  250גיליונות עבור  .AltaLink® C8170מידות נייר4.9 :x 3.4עד 17x 11.7אינץ' 125 /x 85עד 432x 297מ"מ
מגש עקיפה 100 :גיליונות; גדלים מותאמים אישית 3.5 x 3.9 :עד  12.6 x 52אינץ'  89 x 98 /עד  320 x 1320מ"מ ()SEF
מגש  520 :1גיליונות; גדלים מותאמים אישית 5.5 x 7.2 :עד  11.7 x 17אינץ'  140 x 182 /עד  297 x 432מ"מ ()SEF
מגש  520 :2גיליונות; גדלים מותאמים אישית 5.5 x 7.2 :עד  12 x 18אינץ'  140 x 182 /מ"מ עד SRA3 ()SEF

בחר אפשרות אחת

מודול ארבעה מגשים( :מגשים  3ו — 4-זמינים עם  AltaLink® C8130/C8135 :(1,040גיליונות;  520גיליונות כל אחד; גדלים מותאמים אישית7.2 : 5.5 xאינץ' עד 18 12 xאינץ' 182 / 140 xעד SRA3 ()SEF
קיבולת נייר סטנדרטית כוללת 2,180 :גיליונות
מודול מגש כפול בקיבולת גבוהה 2,000 :גיליונות; גדלים11 : 8.5 xאינץ'  .A4 /קיבולת נייר סטנדרטית כוללת 3,140 :גיליונות

הזנת נייר 
3

פלט נייר /
3
גימור

אופציונלי

מזין בעל קיבולת גבוהה (HCF) :עד  3,000גיליונות; גודל11 : 8.5 xאינץ'  /הזנת צד ארוך בגודל  .A4קיבולת נייר מרבית עם  HCF: 6,140גיליונות
קיבולת של  250גיליונות עבור  :).AltaLink® C8170עד  60מעטפות כולל זיהוי מידות אוטומטי ( )Auto Sizeעבור חלק מהגדלים
ערכת הזנת גיליונות ארוכים (הדפסת כרזות)52 : 12.6 xאינץ' 1,320 /x 320מ"מ
ערכת זיהוי מולטי( feed-זמינה ל AltaLink® C8170-בלבד)

סטנדרטי
אופציונלי

מגש איסוף להדפסת אופסט כפולה (סטנדרט כאשר לא מחוברות יחידות גימור) 250 :גיליונות כל אחד; מגש עם הפנים כלפי מעלה 100 :גיליונות
יחידת גימור משרדית משולבת :זמינה עם  ,AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155מיקומי ההידוק :ישר קדמי ואחורי .מערים של  500גליונות 50 ,גליונות מהודקים ,הידוק בשני מיקומים.
יחידת גימור משרדית :מערים  2,000גיליונות 50 ,גיליונות מהודקים ,הידוק בשני מיקומים ,ניקוב חורים אופציונלי ,יוצר חוברות אופציונלי (קווי קיפול ,כריכת סיכות של  2עד  15גיליונות [ 60עמודים])
יחידת גימור  :BRמערים של  3,000גיליונות ומגש עליון של  500גיליונות ,הידוק של  50גיליונות במקומות רבים וניקוב של  2/3חורים
יחידת גימור של יוצר חוברות  :BRמערים של  1,500גיליונות ומגש עליון של  500גיליונות ,הידוק של  50גיליונות במקומות רבים וניקוב של  2/3חורים כולל כריכת סיכות
יצירת חוברות ( 2עד  16גיליונות 64 ,עמודים) וקיפול V
יחידת קיפול  / Cקיפול  :Zמוסיפה אפשרויות קיפול  ,Zקיפול  Zשל דפים בגודל Letter( 8.5 x 11אינץ') וקיפול  Cשל דפים בגודל  Letterליחידת גימור  BRאו ליחידת גימור של יוצר חוברות BR
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מהדק שימושי :הידוק של  50גיליונות ,כולל משטח עבודה

חוויית משתמש אינטואיטיבית
התאם אישית את ממשק המשתמש ,הצג/הסתיר פונקציות ,התאם אישית את חווית המשתמש באמצעות אימות ,צור אפליקציות בקשה אחת ,השכמה אוטומטית עם חיישן הקרבה החכמה,
התאמה אישית
אפשר למידה אדפטיבית להגדיר קיצורי דרך למשרות שחוזרות על עצמן ומורכבות .העתקה ,סריקה או דוא"ל מבלי לגעת במסך המשתמש באמצעות המאיצים האוטומטיים של זרימות עבודה אוטומטיות
מנהלי התקן ההדפסה

זיהוי משימות ,סטטוס מצב דו-כיווני ,ניטור משימותXerox® Global Print Driver® , ,ברירות מחדל של יישומיםMicrosoft Universal Print, Xerox® Pull Print Driver

Xerox® Embedded Web Server

מהמחשב האישי או מהמכשיר הנייד  -נתוני סטטוס ,הגדרות ,ניהול התקנים ,שכפולFleet Orchestrator , ,Configuration Watchdog ,לוח בקרה מרוחק

מאפייני הדפסה

הדפסה מUSB- ,הדפסה ממאגרים בענן (Dropbox OneDrive ,ו ,)Google Drive-ערכה לדוגמה ,עבודה שמורה ,יצירת חוברת ,הגדרות מנהל התקן של אחסון ושחזור ,שינוי קנה מידה ,ניטור עבודות ,שליטה ביישומים,
הדפסה דו-צדדית ,מצב טיוטה ,הדפסת גיליונות ארוכים (כרזות)

סריקה ופקס

תצוגה מקדימה של סריקה ,סריקה ל/USB-דוא"ל/רשת ( ,)FTP/SFTP/SMBתבניות קובץ סריקה ;PDF, PDF/A, JPG, TIFF :מאפייני נוחות :סריקה לבית ,מסמכי  PDFהמאפשרים חיפוש ,מסמכי  PDF/TIFFבאורך עמוד
אחד/עמודים מרובים ,מסמכי  PDFמוגנים באמצעות ססמה; תכונות פקס :פקס מקומי (אפשרות לקו אחד או לשני קווים ,לרבות פקס בתקשורת  ,LANפקס ישיר והעברת פקס לדוא"ל) ,חיוג פקס ,יומן כתובות מאוחד ,זיהוי
תווים אופטי ()OCR ,פקס שרת ,מנהל התקן ( TWAINסריקה); אופציה :סריקה לשירותי אחסון בענן (Dropbox OneDrive ,וGoogle Drive)3-

תמיכה בעבודה עם התקנים ניידים ועם ענן
Near-Field Communication ( ;)NFCאופציהWiFi Direct :Wi-Fi , (802.11 b/g/n/ac)AirPrint™AirPrint , ( )iOSכולל iBeacon ()Bluetooth
קישוריות התקן נייד
הדפסה ניידת

מוריה ® סריקה Apple airprint™, Xerox® ,שירות הדפסה  ;(Android), @PrintByXeroxאופציונלי :יישומון לניידים Xerox® Workplace ()iOS/Android

סריקה מהנייד

מוריה ® סריקה ,Apple airprint™ ,אופציונלי :יישומון לניידים Xerox® Workplace ()iOS/Android

מוכן לשימוש בענן

שירותים מרוחקים זמינים" ,הדפסה מקומית" מתוך "מאגרים בענן (לתיבה ,)OneDrive, Google Drive ,שילוב עם  ,Oktaזהות  ,Pingמיקרוסופט תכלת ;
אופציונלי "Scan to" :מקורי לשירותי אחסון בענן (Dropbox OneDrive ,ו ,)Google Drive-חיבור ישיר לשירותים המתארחים בענן דרך יישומונים אופציונליים (גישה דרך היישומון  Xerox® App Galleryאו ביקור
בכתובת Xerox WorkFlow Central Platform ,(xerox.com/AppGallery

אבטחה כוללת
אבטחת רשת

גישה להתקן

802.1xIPsec ,HTTPS , SFTP ,ודוא"ל מוצפןMcAfee® ePolicy Orchestrator® ,McAfee Enterprise Security Manager3 ,LogRhythm SIEM , ,Splunk SIEM ,אימות רשתSNMPv3 , ,אימות הודעות SHA-
256 Hash ,TLS 1.1/1.2 ,אישורי אבטחה המשתמשים בECDSA- ,אישור אוטומטי בחתימה עצמית ,הטמעה של Cisco® Identity Services Engine ()ISE ,תגובה אוטומטית לאיומים באמצעות הטמעה של McAfee
DXL/Cisco pxGrid ,אימות מקומי (מסד נתונים פנימי)FIPS 140-2 ,
גישת משתמש וחומת אש פנימית ,סינון יציאות/IP/תחום ,יומן ביקורת ,בקרות גישה ,הרשאות משתמש ,כלב שמירה על תצורה ,TPM ,כניסה עם  ,Oktaזהות  Pingואישורי תכלת של  ;Microsoftאופציונלי :ערכת אִפשור
כרטיסים חכמים ) ,5(CAC/PIV/.NET/SIPRNetקורא כרטיסי  RFIDמשולב שלXerox® ,תקן ( NFCאימות דרך אבטחת התוכן וניהול האבטחה האופציונליים  ;Xerox® Workplace Cloud/Suiteפרטים נוספים בכתובת
.)www.xerox.com/he-il/office/print-management-solutions

הגנה על נתונים

רשימה לבנה עבור McAfee ,אימות קושחה ,Trusted Boot ,הצפנה ברמת המשימה דרך  HTTPSומנהלי התקנים ,מנהל התקן אחסון מוצפן (AES 256-bit ,)FIPS 140-2 ,דוא"ל מוצפן וחתום; אופציה :אבטחת תוכן
בעזרת  ,Xerox® Workplace Cloud/Suiteכונן קשיח מוצפן (AES 256-bit )FIPS 140-2 ,כולל דריסת תמונהMcAfee Integrity Control ,

אבטחת מסמכים

קריטריונים נפוצים ( )ISO 15408מערכת מלאה כנגד ה ,HCP PP-הדפסה מאובטחת מוצפנת FIPS 140-2 ,נתונים מוצפנים עם מנהלי התקן הדפסה,
אבטחת הדמיה עם טכנולוגיית הזיהוי של סימון ויצירת אינפרא-אדום של .AltaLink

מאפשרת את שירותי I N T E L L I G E N T W O R K P L A C E
 ;Xerox® Standard Accountingאופציה ,Xerox® Workplace Suite/Cloud :שירות ניהול Xerox® Virtual Print ,פרטים נוספים בכתובת
ניהול הדפסה
www.xerox.com/he-il/office/software-solutions#printmanagement
 ,Xerox® CentreWare® Webמסייע התמיכה של ,Xerox®קריאת מונה אוטומטית ,פתרון Xerox® Cloud Fleet ManagementFleet Orchestrator , ,שכפול תצורה ,אופציונאלי :שירותי שירותים חכמים במקום
ניהול צי/התקנים
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העבודה ,ניהול מרחוק מבוסס ענן עם ענן סביבת העבודה של ® Xeroxבמקום
אבטחה
פתח לאפשרויות חדשות
אפליקציות של  Xeroxוהשותפים

תוכנה ופתרונות

ניהול התקנים מאובטח :שירות ( Xerox® Printer Security Auditהגדרת תצורה אוטו' של הגדרות אבטחה ,ניטור ותיקון אוטו') ,ניהול אישורים דיגיטלי ,דיווח SIEM ,דוחות אינטראקטיביים בלוח המחוונים
הפוך תהליכים יומיומיים לאוטומטיים בעזרת אפליקציות שמתרגמים ,redact ,ממירים טקסט להערות קוליות או כתובות בכתב יד לקובצי מסמכי טקסט ונייר עבור יישומי  ,Microsoftכולם על ידי פלטפורמת ענן אחת ,בקר
 www.xerox.com/he-il/connectkey/workplace-appsכדי למצוא יישומונים לפי תעשייה או תהליך עבודה.
Xerox® DocuShare® ( www.xerox.com/he-il/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/he-il/digital-printing/workflow-software/
printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/he-il/office/print-management-solutions),
Xerox WorkFlow Central Platform

 1הוכרז בהתאם לISO/IEC 24734-
 2קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון .לא צפויה להיות מתמשכת על בסיס קבוע
 3קיבולות הנייר מבוססות על נייר במשקל  20ליברות 75/ג'/מ"ר; הקיבולות משתנות עם חומרי הדפסה שונים
 4נמכר בנפרד באזורים מסוימים
 5לא זמין בכל האזורים
 6זמין בשווקי בחר

אישוריםxerox.com/OfficeCertifications :

פרטים נוספים זמינים בכתובת .www.xerox.com/he-il/connectkey/altalink
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