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Xerox ® AltaLink ®
multifunksjonskriver
Den ideelle digitale arbeidsplassassistenten for krevende team

ConnectKey®
Teknologi

Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
Farge-multifunksjonskriver
Ønsker du at arbeidet blir utført riktig? AltaLink ® hjelper deg
med å gjøre mye mer enn bare å skrive ut. Du kan automatisere
dokumentarbeidsflyter og koble til systemene som driver
virksomheten din – sømløst. Beskyttet av omfattende
sikkerhetsfunksjoner, er de sanne Workplace Assistants som
frigjør tid for deg til å gjøre mer av det som virkelig betyr noe.
E N P R O D U K T I V A R B E I D S E R FA R I N G
FOR ALLE

Føl deg hjemme med det samme
med AltaLink ®.
Det intuitive og personaliserte nettbrettaktige grensesnittet balanserer enkelhet
og effektivitet, og reduserer trinn for
å fullføre oppgaver med et enkelt trykk.
Innebygde mobilitetfunksjoner gjør
det enkelt for de ansatte å skrive ut fra
mobilenheter og få tilgang til avanserte
AltaLink ® som Xerox ® @PrintByXerox App,
Xerox ® Print Service Plug-in for Android™
eller AirPrint™. Du kan til og med kopiere,
skanne eller sende e-post uten å berøre
brukerskjermen med AltaLinks berøringsfrie
arbeidsflyt.
AltaLink ® -enheter bygger bro over den
fysiske og digitale verdenen med apper
og avanserte skannefunksjoner som
lar deg digitalisere, rute og behandle
informasjon på et øyeblikk. Automatiserer
kjedelige oppgaver for å spare tid, redusere
feil med 1-trykks snarveier, eller ganske
enkelt tillate AltaLinks justerbare opplæring
for å automatisere gjentakende
og komplekse oppgaver.

Forenkle IT-støtten når flåten din vokser.
Maskinadministrasjon lar deg justere
konfigurasjoner og innstillinger automatisk
på alle enhetene dine samtidig. Utfør
interaktiv opplæring og støtt brukerne
dine rett fra skrivebordet ditt med
fjernkontrollpanelet.
O M FAT T E N D E S I K K E R H E T S T I LTA K

Stopp trusler i startfasen med en
omfattende beskyttelse som de mest
sikkerhetsinnstilte bedriftene
og myndighetene stoler på.
Innebygget sikkerhet, inkludert AltaLink
Trusted Boot som beskytter integriteten
til enhetens startprosess fra skadelige
handlinger, McAfee ® hvitelistingsteknologi
og integrering med McAfee ePO og Cisco
ISE som nøytraliserer trusler øyeblikkelig
på enheten og beskytter nettverket.
Configuration Watchdog overvåker
og korrigerer automatisk kritiske
IT-definerte sikkerhetsinnstillinger.
Beskytt sensitive dokumenter mot
utilsiktede avsløring med AltaLinks
avbilding-sikkerhet – en proprietær
merkings- og infrarød registreringsteknologi.

Oversett dokumenter til 40 språk. Konverter
utskrift til lyd slik at du enkelt kan lytte mens
du er på farten. Få håndskrevne notater
overført fra papiret til delbar tekst. Skjul
innhold for konfidensialitet. Og konverter
skanninger til Microsoft-applikasjoner –
alt fra stadig voksende Xerox® Workflow
Central Platform.

Integrert integrasjon med populære
SIEM-verktøy forenkler rapportering og
administrasjon av sikkerhetsarrangementer.
Og integrasjon med Xerox ® Printer Security
Audit Service, tilgjengelig som del av
Xerox ® Intelligent Workplace Services,
bidrar til å maksimere sikkerhet for
skriverflåte, dokument og innhold.

R I K T IG PA SS F O R M F O R A L L E B E H OV

FA R G E R D E R D E T T E L L E R

Store jobber, små jobber og alt i mellom —
AltaLink ® kan tilpasses for å gjøre alt.
Ditt valg av etterbehandlingsalternativer
og tilbehør betyr at du kan konfigurere
enheten for alle typer dokumenter.

Høyoppløselig produksjon på
1200 x 2400 ppt og førsteklasses
HD Super Fine EA-toner pluss overlegen
fargegjengivelse og konsistens, gir
dokumentene dine klarhet og inntrykk.
Du kan også oppgradere AltaLink ®
C8100 Series med Xerox ® EX-c C8100 Print
Server Powered by Fiery ®, som tilbyr flere
alternativer for dokumenter med
profesjonelt utseende.

Hold deg i hurtigfilen med tilgang til Xerox ®
App Gallery. Det er inngangsporten til en
stadig voksende samling av apper designet
for å forenkle tidkrevende, repeterende
eller komplekse prosesser etter hvert
som virksomheten utvikler seg.

X E R OX® CO N N E C T K E Y®
TEKNOLOGI
Intuitiv brukeropplevelse
Få nettbrettaktig opplevelse med
berøringsskjermkontroll som styres
av håndbevegelser og enkel tilpasning,
pluss enkle arbeidsflyter og funksjoner.
Mobil- og skyklar
Vær mer mobil med skyhostede tjenester
og øyeblikkelig tilkobling til sky og mobile
enheter rett fra brukergrensesnittet.
Omfattende sikkerhet
Forhindre uautorisert tilgang, oppdage
trusler og beskytte data og dokumenter
med innebygde omfattende
sikkerhetsfunksjoner.
Aktiverer Intelligent Workplace Services
Sømløs integrasjon med Xerox ® Intelligent
Workplace Services gir neste nivå
effektivitet på arbeidsplassen, ansattes
produktivitet og sikkerhet.
Port til nye muligheter
Forvandle måten du jobber på med appene
i Xerox App Gallery. Eller få en av våre
partnere til å utvikle en tilpasset løsning
for deg.
Finn ut mer om hvordan du
kommer til å arbeide smartere på
www.xerox.com/no-no/connectkey.

Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
Farge-multifunksjonskriver

BRUKERGRENSESNIT T

 ingle-Pass tosidig automatisk
S
dokumentmater (DADF)
sparer tid ved å skanne begge
sider av tosidige dokumenter
samtidig, opptil 270 avbildninger
per minutt (ipm).

Intuitiv nettbrett-aktig 10,1"
berøringskjerm kan tilpasses og
lar deg utføre oppgaver med kun
noen få trykk. 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 ® integrert RFID-kortleser
(valgfritt ekstrautstyr) gir kortbasert
godkjenning med støtte for over
90 adgangskort.

P A P I R I N N M AT I N G 3
 o 520-ark justerbare magasiner
T
(felles med alle konfigurasjoner). Magasin
1 håndterer papirformater opp til 11,7" x 17"/
A3 og magasin 2 håndterer mediaformater
opptil 12" x 18" / SRA3.

Nærfeltkommunikasjon (NFC)
Tap-to-Pair lar brukerne tappe
mobilenheten sin til brukerpanelet
i AltaLink ® B8100-serien og raskt
koble til MFP-en.
S mart nærhetssensor registrerer
når brukere er i nærheten. Det sparer
energi i inaktive perioder og aktiverer
automatisk enheten når en bruker
nærmer seg.

Konvolutt-sett (ekstrautstyr – erstatter
magasin 1) gir mating for opptil
60 konvolutter.

Konfigurasjon av tandemmagasin med
høy kapasitet plass til totalt 3 140 ark.

PA PI R U TG A N G / E T T E R B E H A N D L E R E 3

Konfigurasjon av 4-magasin-modul
(tilgjengelig for C8130/C8135) holder
totalt opp til 2 180 ark.

Bypass-magasin håndterer
opp til 100 ark; tilpassede
størrelser: 89 x 98 mm
til 320 x 1 320 mm
(3,5" x 3,9" til 12,6" x 52")
 ater med høy
M
kapasitet (ekstrautstyr)
har 3000 ark brev/A4,
noe som øker maksimal
papirkapasitet til
6 140 ark.

Kontoretterbehandler
(ekstrautsyr) gir
avanserte etter
behandlingsfunksjoner,
valgfri krøll/skår og
sadelsøm-hefte, noe
som gjør den i stand
til å håndtere 60-siders
hefter (2 til 15 ark).

Business Ready
(BR) etterbehandler
(ekstrautstyr) gir deg
avanserte etter
behandlingsfunksjoner
til en svært rimelig pris.

C-Fals/Z-Fals enhet
(ekstrautstyr) legger
til C-fals, Z-fals
og Z-halv-fals til
BR-etterbehandler eller
BR Hefteproduksjon
etterbehandler.

BR Hefteproduksjon
etterbehandler
(ekstrautstyr) lager
64-siders ryggstiftede
hefter (2 til 16 ark).

UTSKRIFT MED L ANGE ARK
Matesett for lange ark (ekstrautstyr)
gir deg muligheten til utskrifter på
12,6" x 52" / 320 x 1 320 mm mediaformat.

Dobbel offset-fangstmagasin
(tilgjengelig når etterbehandler
ikke er installert; Enkel-offset
fangstmagasin med
etterbehandlere).

3

Papirkapasitet er basert på 20 lb./75 gsm papir; kapasitet vil variere med forskjellige papirtykkelser

Integrert kontoretterbehandler
(valgfritt ekstrautstyr til
C8130/C8135/C8145/C8155)
gir 500-arks stabling og
50-arks toposisjonsstifting.

Stiftemaskin (ekstrautstyr)
stifter opp til 50 ark på 20 lb.
/ 75 gsm mediaformat.

Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
Farge-multifunksjonskriver

ConnectKey®
Teknologi

MASKINSPESIFIK ASJONER
Hastighet (farger / sort-hvitt)

ALTALINK® C8130
Opptil 30/30 spm

ALTALINK® C8135
Opptil 35/35 spm

ALTALINK® C8145
Opptil 45/45 spm

ALTALINK® C8155
Opptil 55/55 spm

ALTALINK® C8170
Opptil 70/70 spm

Månedlig driftssyklus2

Opptil 90 000 sider

Opptil 110 000 sider

Opptil 200 000 sider

Opptil 300 000 sider

Opptil 300 000 sider

Harddisk/prosessor/minne

Minimum 128 GB SSD; valgfritt: 500 GB HDD / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9GHz / 4 GB systemminne (8 GB systemminne AltaLink® C8170)

Tilkoblinger

10/100/1000Base-T Ethernet, Høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift NFC; ekstrautsyr: WiFi / WiFi Direct med Xerox® dual band Wireless Kit, Bluetooth (iBeacon)

Valgfri kontroller

Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®

Kopiere og utskrift

Kopioppløsning: Opptil 600 x 600 ppt; Utskriftsoppløsning: Opp til 1 200 x 2 400 ppt

Første kopi ut tid (så raskt som)
(fra glassplaten/oppvarmet tilstand)
Første kopi ut tid (så raskt som)

6,10 sekunder i farger / 4,50 sekunder i sort-hvitt

Sidebeskrivelsesspråk

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

Papirinnmating3Standard

Tosidig mater med én arksirkulering (DADF): Opptil 82 spm ensidig/ 141 bpm tosidig (200 ppt). 130-ark kapasitet for AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Papirformater:
3,4" x 4,9" til 11,7" x 17" / 85 x 125 mm til 297 x 432 mm. Opptil 135 spm ensidig / 270 bpm tosidig (200 ppt). 250-ark kapasitet for AltaLink® C8170. Papirformater: 3,42" x 4,9"
til 11,7" x 17" / 85 x 125 mm til 297 x 432 mm
Bypass magasin: 100 ark.; Tilpassede formater: 3,5" x 3,9" til 12,6" x 52" / 89 x 98 mm til 320 x 1320 mm (SEF)
Magasin 1: 520 ark.; Tilpassede formater: 5,52" x 7,2" til 11,7" x 17" / 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF)
Magasin 2: 520 ark.; Tilpassede formater: 5,5" x 7,2" til 12" x 18" / 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF)
4-magasinmodul: (Magasin 3 og 4 — tilgjengelige med AltaLink® C8130 / C8135): 1040 ark; 520 ark hver; egendefinerte formater: 5,5" x 7,2" til 12" x 18" / 140 x 182 mm
til 297 x 432 mm (SEF) Total standard papirkapasitet 2 180 ark
Modul for høykapasitets tandem-magasin: 2 000 ark; formater: A4 / 8,5" x 11" Total standard papirkapasitet 3 140 ark
Høykapasitetmater (HCF): 3 000 ark; Format 8,5" x 11". / A4 langside-mater. Maks papirkapasitet med HCF: 6 140 ark
Konvoluttmagasin (erstatter magasin 1): Opptil 60 konvolutter med automatisk formatidentifisering
Lange ark matesett (bannerutskrift): 12,6" x 52" / 320 x 1,320 mm
Oppdagelse-sett for flere matere (kun for AltaLink® C8170)
Dobbel mottaker med sideforskyvning (standard når ingen etterbehandlere er tilkoplet): 250 ark hver; magasin for papir med forsiden opp: 100 ark

Velg én

Ekstrautstyr

Papir produksjonStandard
Etterbehandling3
Ekstrautstyr

5,70 sekunder i farger / 4,20 sekunder i sort-hvitt

5,50 sekunder i farger /
4,40 sekunder i sort-hvitt
4,90 sekunder i farger /
3,80 sekunder i sort-hvitt

4,70 sekunder i farger /
3,70 sekunder i sort-hvitt
4,50 sekunder i farger /
3,20 sekunder i sort-hvitt

4,00 sekunder i farger /
3,20 sekunder i sort-hvitt
3,80 sekunder i farger /
3,00 sekunder i sort-hvitt

Integrert kontoretterbehandler: Tilgjengelig med AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, stift posisjoner: fremre og bakre rett. 500 ark stabler, 50 ark stifter, 2-posisjons stifter.
Kontoretterbehandler: 2 000-ark stabler, 50 ark stiftet, 2-posisjons stifting, valgfri hulling, valgfri hefteprodusent (skår, sadelsøm 2 til 15 ark (60 sider))
BR etterbehandler: 3 000-arkstabler og 500-arks topp-magasin, 50-arks flerposisjonshefting og hulling med 2/3 hull
BR hefteproduksjon etterbehandler: Stabler for 1500 ark og topp-magasin for 500 ark, stifting for 50 ark med flerposisjon stifting og hulling med 2/3 hull pluss
sadelsøm hefteproduksjon (2 til 16 ark, 64 ark) og V-falsing
C-Fals/Z-Fals enhet: Legger til Z-falsing, Letter Z-falsing og Letter C-falsing til BR-etterbehandler og BR-etterbehandler med hefteproduksjon
Stiftemaskin: 50 arks stifter, inkluderer arbeidsflate4

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE
Tilpass
Tilpass bruker grensesnitt, vis/skjul funksjoner, tilpass bruker erfaring med autentisering, lag 1-berørings apper, automatisk oppvekking med smart nærhetsensor,
aktiver dynamisk opplæring for sette opp snarveier for gjentakende og komplekse jobber. Kopier, skann eller e-post uten å berøre brukerskjermen ved hjelp
av de automatiske berøringsfrie arbeidsflytakseleratorene
Skriverdrivere
Jobbidentifisering, status for toveiskommunikasjon, jobbovervåking, Xerox® Global Print Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® innebygd webserver
Utskriftsfunksjoner
Skanning og faksing

PC eller mobil – Statusinformasjon, Innstillinger, Enhetsadministrasjon, Kloning, Maskinadministrasjon, Configuration Watchdog, Fjernkontrollpanel
Skriv ut fra USB, skriv ut fra skylagre (Dropbox, One Drive og Google Drive), prøvesett, lagret jobb, brosjyreoppretting, lagring og tilbakekalling av driverinnstillinger,
skalering, jobbovervåking, applikasjonkontroll, tosidig utskrift, kladdemodus, utskrift av lange ark (banner)
Forhåndsvisning av skannede bilder, skann til USB/e-post/nettverk (FTP/SFTP/SMB), skanne-filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF, praktiske funksjoner: Skann til hjem,
søkbar PDF, enkel/flersidig PDF / XPS / TIFF, passordbeskyttet PDF; Faksfunksjoner: Walk-up Fax (en- eller tolinjealternativer tilgjengelig, inkluderer LAN-faks, Direkte faks,
Videresending av faks til e-post), Faksoppringing, enhetlig adressebok, OCR (Optisk karaktergjenkjennelse), Serverfaks, TWAIN-driver (skanning);
Ekstrautstyr: Skann til skylagre (Dropbox, One Drive og Google Drive)

KLAR FOR MOBIL- OG SKYTILKOPLING
Mobile tilkoblinger
Near-Field Communication (NFC); Valgfritt ekstrautstyr: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inkludert iBeacon (Bluetooth)
Mobil utskrift

Mopria® Skann, Apple luft utskrift™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Valgfritt: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)

Mobil-skanning

Mopria® Skann, Apple-utskrift™, valg fritt: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)

Skyklar

Eksterne tjenester aktivert, opprinnelig “Skriv ut fra” Sky-lagre (Dropbox, OneDrive, Google drive), integrasjon med Okta, ping-identitet, Microsoft Azure;
Valgfritt: Integrert “Skann til” skylagre (Dropbox, One Drive, Google Drive), direkte forbindelse til skybaserte tjenester via valgfrie apper (tilgjengelig via
Xerox® App Gallery app eller gå til xerox.com/AppGallery). Xerox WorkFlow Central Platform

O M FAT T E N D E SI K K E R H E T
Nettverkssikkerhet
802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, nettverksautentisering, SNMPv3,
SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2, Security Certificates med ECDSA, automatisk selvsignert sertifikat, Cisco® ISE-integrering (Identity Services Engine),
automatisk trusselrespons via McAfee DXL/Cisco pxGrid-integrering, lokal autentisering (intern database), FIPS 140-2
Maskintilgang
Brukertilgang og intern brannmur, port/IP/domene-filtrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertillatelser, konfigurasjonovervåking, TPM, pålogging med Okta,
pingidentitet og Microsoft Azure-legitimasjon; Tilleggsutstyr: Smart Card-aktiveringssett (CAC / PIV / NET/SIPRNet)5, Xerox® integrert RFID-kortleser, NFC-standard
(godkjenning via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security; les mer på www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger)
Databeskyttelse
McAfee Whitelisting, Fastvaregodkjenning, Trusted Boot, kryptering på jobbnivå via HTTPS og drivere, kryptert lagring (AES 256-bit, FIPS 140-2), kryptert og signert e-post;
ekstrautstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) med bildeoverskriving, McAfee Integrity Control
Dokumentsikkerhet
Common Criteria Certification (ISO 15408) fullt system mot HCP PP, Encrypted Secure Print, FIPS 140-2 kryptert data med skriverdrivere.
Imaging Security med AltaLinks proprietære merking og infrarød deteksjonsteknologi
AKTIVERER INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES
Xerox® standardkontering; Valgfritt ekstrautstyr: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på
Utskriftshåndtering
www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement
Flåte/enhetsadminstrasjon
Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatisk måleravlesning, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning;
Valgfritt: Intelligent Workplace Services Suite, Skybasert fjernadministrasjon med Xerox® Workplace Cloud6
Sikkerhet
Sikker enhetsadministrasjon: Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurasjon av sikkerhetsinnstillinger, overvåkning og automatisk opprydding),
digital sertifikathåndtering, SIEM-rapportering, interaktive dashbordrapportering
PORT TIL NYE MULIGHETER
Xerox-og partner-apper
Automatiser daglige prosesser med apper som oversetter, skjuler, tekst til lyd eller håndskrevne notater til tekstfiler, og papirdokumenter for Microsoft-applikasjoner, alt fra en
enkelt skybasert plattform til www.xerox.com/no-no/connectkey/arbeidsplass-apper for å finne apper etter bransje eller arbeidsflyt
Program vare og løsninger

Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/no-no/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/no-no/digital-printing/workflowsoftware/printing-software/programvare-xmpie-personlig-kommunikasjon), Xerox® løsninger for arbeidsplassen (www.xerox.com/no-no/office/
utskriftshandteringslosninger). Xerox WorkFlow Central Platform

Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734
Maksimal volumkapasitet forventet i løpet av en måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis
papir kapasiteter er basert på 20 lb./75 g/kvm papir; kapasiteter vil variere med ulike papir tykkelser
4
Selges separat i noen markeder
5
Ikke tilgjengelig i alle markeder
6
Tilgjengelig i utvalgte markeder
1
2
3

Sertifiseringer: xerox.com/OfficeCertifications

Mer informasjon er tilgjengelig på www.xerox.com/no-no/connectkey/altalink.
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