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כשדרושים לך שילוב נטול תקלות בסביבת העבודה ועזרה בביצוע
זריז יותר של המשימות החשובות  -אין אפשרות חכמה יותר
מהמדפסת הרב-תכליתית  – VersaLink B7025/B7030/B7035אשר
כוללת את טכנולוגיית Xerox® ConnectKey®ומצטיינת במחיר נוח,
אמינות ומוכנות לעסקים.

בי צו עי ם טו ב י ם י ות ר  .י ע יל ות מ יטב ית .

קל ה ל ש ימ ו ש .קל ה ל התאמ ה א ישי ת.

מיד כשתוציא את המדפסת הרב-תכליתית ®Xerox
 VersaLink B7000 Seriesמהאריזה ,תוכל לסמוך
על ביצועיה העקביים ופעולתה החלקה בביצוע
המשימות שמייעלות את עבודת העסק שלך .החל
באשפי התקנה המונעים את הצורך בקבלת סיוע
מ ,IT-וכלה באפשרויות תצורה מפורטות בשלבים,
אתה מוכן להתחיל בעבודה  -בפשטות וללא טרחה.

למדפסת הרב-תכליתית VersaLink B7000 Series
מסך מגע  7אינץ' צבעוני ,ניתן להתאמה אישית
וגדול במיוחד ,שמאפשר לך להקיש ,להחליק ולקדם
את דרכך במשימות ופונקציות בקלות האופיינית
להתקנים ניידים.

הודות לנתיב נייר בעל תכנון חדש לחלוטין
וטכנולוגיית ראש הדפסה  LEDחדשה ,האמינות
בשימוש היומיומי ממריאה לרמות מצוינות מרשימות.
התקני  VersaLinkעשירים בתכונות ובטכנולוגיות
 Xerox®חוסכות זמן ,שנועדו להאיץ את שיתוף המידע
ולצמצם את זרימות העבודה הלא יעילות .הקפד על
דיוק המידע עם תצוגה מקדימה של 'סריקה ופקס'
והפק תועלת רבה יותר ממסמכים סרוקים הודות
לזיהוי תווים אופטי ( )OCRמוכלל.
בכל הקשור להגנה על מסמכים ונתונים חיוניים,
התקני  VersaLinkמעניקים אבטחה העומדת
בקריטריונים מחמירים ומגנה על כל פגיעות ,לרבות
הגנה מפני גישה בלתי מורשית להתקן ,תקשורת
מאובטחת ברשת ,הצפנת דיסק קשיח של 256
סיביות עם מחיקה מאובטחת ויכולת להוסיף אבטחה
למסמכים יחידים.

אפליקציות Xerox® ConnectKey®הטעונות בה
מראש מסייעות להפיק יעילות מרבית במשרד וגישה
על-גבי המסך לגלריית האפליקציות המקיפה Xerox
 App Galleryמספקת פונקציונליות מורחבת – כגון
האפליקציה ,Xerox® Easy Translator Service
שמתרגמת במהירות מסמכים סרוקים לשפות
מרובות.
בצע במהירות משימות על-ידי שמירת הגדרות
נפוצות כקביעות מוגדרות מראש להגדרת משימות
פשוטה ,במגע יחיד .בעזרת מזהה פשוט ,קבוצות
ומשתמשים בודדים מזינים שם משתמש וסיסמה
פעם אחת בלבד ,ונהנים מגישה מהירה ,מאובטחת
וקלה לקביעות מוגדרות מראש ספציפיות למשימה
ולאפליקציות נפוצות בשימוש במסך בית מותאם
אישית.
מ ו כ נ ות ל צ ו רת ה עב וד ה של ך .
המדפסת הרב-תכליתית VersaLink B7000 Series
מעניקה לך את החופש לעבוד במקום ובאופן
הרצויים לך – עם קישוריות ישירה לGoogle Drive™-,
 Microsoft® OneDrive®ו DropBox™-במצבו הבסיסי
של המוצר וגישה לאפשרויות נוספות באמצעות
גלריית האפליקציות .Xerox App Gallery
היכולת להתחבר להתקנים מרובים ולהדפיס מהם
היא חיונית לעובד של ימינו ,והתקני VersaLink
מתמודדים עם האתגר בעזרת Wi-Fi®וWi-Fi-
 Direct®האופציונליים ,יחד עםApple® AirPrint®,
Google Cloud Print™ ,תוסף שירות ההדפסה של
 Xerox®עבור ,Android™טכנולוגיית השיוך בהקשה
Near Field Communication( )NFCו.Mopria®-
למד עוד על הסיבות שבגללן  Xeroxהיא הבחירה
היחידה המתאימה לאנשי מקצוע ניידים בכתובת
www.xerox.com/mobile

ט כנולוגיי ת ® X E ROX
 – ®CON N ECT KEYל יב ה ש ל
ה מע ר כ ת האקו ל וג ית המ לא ה
ל ש מירה על פר ו ד ו קט יב י ות
( Xeroxהחברה שיצרה את סביבת העבודה
המודרנית) מציגה את המהפכה החדשה
בפרודוקטיביות במקום העבודה .עם חוויית
משתמש עקבית במגוון רחב של התקנים,
קישוריות ניידת וקישוריות בענן וספריית
אפליקציות הולכת וגדלה להרחבת הפונקציונליות
 עבוד בצורה מהירה ,טובה וחכמה יותר.חוויית משתמש אינטואיטיבית
צורת אינטראקציה חדשה לחלוטין  -ועם זאת
מוכרת .חוויה המדמה שימוש בטאבלט ,עם פקדי
מסך מגע המבוססים על תנועות ידיים ואפשרות
להתאמה אישית בקלות.
מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים
קישוריות מיידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות
מתוך ממשק המשתמש ,עם גישה לשירותים
טעונים מראש המתארחים בענן ,המאפשרים לך
לעבוד במקום ,בזמן ובאופן הרצויים לך.
אבטחה חסרת תקדים
הגנה ברמות שונות הן על מסמכים והן על נתונים,
אשר מוכנה להגן מפני איומים אפשריים ולמנוע
אותם וגם לעמוד בדרישות התאימות לתקנות ואף
להתעלות עליהן.
אפשרות לשירותים של הדור הבא
עבודה יעילה יותר וניהול משאבים חסכוני יותר.
השילוב הנוח של שירותי ההדפסה המנוהלים
 Xerox® Managed Print Servicesמאפשר לעקוב
מרחוק אחר השירות והחומרים המתכלים.
פתח לאפשרויות חדשות
הרחב במהירות את יכולותיך עם גישה לגלריית
האפליקציות  ,Xerox App Galleryאשר 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
www.connectkey.com
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  1מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי ( )DADFל 110-גיליונות
סורק מסמכי מקור דו-צדדיים בשחור-לבן או בצבע לביצוע
משימות העתקה ,סריקה ופקס.

ב ח ר  1מת ו ך  4האפ ש ר ו י ות ה נ ו ספו ת
של הל ן (  )11 ,10 ,9 ,8כד י ל ה ג דיל א ת
ק יב ולת ה נ י י ר :

 2משטח עבודה אופציונלי (כלול במהדק השימושי) מספק לך
מקום רב למיון מסמכים.

 8מודול המגש היחיד מגדיל את קיבלת הנייר הכוללת ל1,140-
גיליונות (כולל מגש עקיפה).

 3מפרץ לקורא כרטיסים עם יציאת  USBמוטבעת.

1

  4יציאת  USBנגישה מאוד 1מאפשרת למשתמשים להדפיס
מכל התקן זיכרון  USBסטנדרטי או לסרוק לכל התקן מסוג זה
במהירות.
 5מגש הלכידה הכפול האופציונלי מערים עד  250גיליונות בכל
קומה .היסטי מגש תחתון.
 6מגש העקיפה ל 100-גיליונות מטפל בחומרי הדפסה בגדלים
של  88.9 x 98.4מ"מ עד  97 x 431.8
 2מ"מ.
 7מגש העקיפה ל 520-גיליונות מטפל בחומרי הדפסה בגדלים
של  139.7 x 98.4מ"מ עד  297 x 431.8מ"מ.

 9מודול המגש היחיד עם המעמד מגדיל את קיבולת הנייר
הכוללת לעד  1,140גיליונות (כולל מגש עקיפה) ומספק אחסון
לטונר ולחומרים מתכלים אחרים.
 10בחר במודול שלושה מגשים כדי להגדיל את קיבולת הנייר
הכוללת ל 2,180-גיליונות (כולל מגש עקיפה).
11מודול המגש הכפול בקיבולת גבוהה מאפשר קיבולת נייר
כוללת של עד  3,140גיליונות (כולל מגש עקיפה).
12המזין בקיבולת גבוהה האופציונלי (מצריך את אפשרות
 10 ,9או  )11מחזיק  2,000גיליונות נייר בגודל ,letter/A4
ומעלה את קיבולת הנייר המרבית ל 5,140-גיליונות.

שפ ר את הג י ו ו ן ב ע ז רת אפ ש ר ו יו ת הגי מור:

 1ניתן לנטרל את יציאות ה.USB-

13יחידת הגימור המשרדית המשולבת מספקת הערמה של
 500גיליונות והידוק במקום יחיד של  50גיליונות.

דוג מאו ת נו ספ ות לת צ ו רת מ ג ש נ י י ר :
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 14יחידת הגימור המשרדית  LXמספקת פונקציות גימור
מתקדמות המעניקות תמורה נהדרת ומציעה יכולות
אופציונליות ליצירת חוברות.

הצג ת ה ת כונו ת הנ פ לא ות ש ל
מס ך ה מגע
הכר את מסך המגע הצבעוני החדש שלנו ,שגודלו
 7אינץ' – ממשק המשתמש שקובע סטנדרט גבוה
להתאמה אישית ולרבגוניות.
הודות לחוויית "ניידות" מוכרת  -עם תמיכה בקלט
המושג באמצעות מחוות ואפליקציות ממוקדות
במשימה ,בעלות 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 הירארכיה
טבעית המציבה פונקציות קריטיות ליד ראש
המסך ואפשרויות נפוצות בשימוש בחזית ובמרכז.
אינך אוהב את המיקום של פונקציה או אפליקציה
מסוימת? התאם אישית את הפריסה כרצונך.
איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה
ויכולות תוכנה מסייע לכל משתמש במדפסת
הרב-תכליתית  VersaLink® B7000 Seriesלבצע
משימות רבות יותר במהירות רבה יותר.

Xerox® VersaLink ® B7025/B7030/B7035

®ConnectKey
Technology

המדפסת הרב-תכליתית  VersaLink B7025/B7030/B7035מבוססת על טכנולוגיית .Xerox ® ConnectKey ®
לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת www.connectkey.com
מפרטי התקן
מהירות
1
מחזור פעילות חודשי
מעבד/זיכרון (סטנדרטי)

VersaLink B7025
עד  25עמודים לדקה
עד  107,000דפים
ליבה כפולה /1.05 GHzזיכרון  GB
2

VersaLink B7030
עד  30עמודים לדקה
עד  129,000דפים

VersaLink B7035
עד  35עמודים לדקה
עד  153,000דפים

320 GB
כונן קשיח (אופציונלי)
קישוריות
Ethernet 10/100/1000 Base-THigh-speed USB 3.0 , Wi-Fi®,ו Wi-Fi Direct®-עם ערכת  Wi-Fiאופציונלית
יומן כתובות מאוחד ,שכפול הגדרות תצורה ,תצוגה מקדימה של סריקהXerox Extensible Interface Platform®,,Xerox App Gallery ,Xerox® Standard
מאפייני בקר
 ,Accountingהרשאות מבוססות-תפקיד ,אימות נוח זמין ,תמיכה מקוונת
העתקה והדפסה העתקה :עד  ;600x 600 dpiהדפסה :עד 1200 x 1200 dpi
רזולוציית
תוך  5.4שניות
תוך  5.4שניות
תוך  6.8שניות
זמן להעתקת עמוד ראשון
(במהירות של)
תוך  9.1שניות
תוך  9.1שניות
תוך  10.4שניות
זמן הדפסת עמוד ראשון
PCL® 5ePCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG//HP-GL/אפשרות לAdobe® PostScript® 3™-
שפות תיאור עמוד
סטנדרטי מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית ( DADF): 110גיליונות :גדלים סטנדרטיים A5 :עד  ;A3גדלים מותאמים אישית (דו-צדדי):
הזנת נייר
 125 x 110מ"מ עד  297 x 431.8מ"מ; גדלים מותאמים אישית (חד-צדדי) 125 x 85 :מ"מ עד  297 x 431.8מ"מ
מגש עקיפה 100 :גיליונות; גדלים מותאמים אישית 88.9 x 98.4 :מ"מ עד  297 x 431.8מ"מ
מגש  520 :1גיליונות; גדלים מותאמים אישית 139.7 x 182 :מ"מ עד  297 x 431.8מ"מ
אופציונלי מודול מגש יחיד 520 :גיליונות; גדלים מותאמים אישית 139.7 x 182 :מ"מ עד  297 x 431.8מ"מ
מגש יחיד עם מעמד 520 :גיליונות; גדלים מותאמים אישית 139.7 x 182 :מ"מ עד  297 x 431.8מ"מ
מודול שלושה מגשים ( 1,560גיליונות) 520 :גליונות כל אחד; גדלים מותאמים אישית 139.7 x 182 :מ"מ עד  297 x 431.8מ"מ
מגש כפול בעל קיבולת גבוהה ( 2,520גיליונות) :מגש  520 :2גיליונות; גדלים מותאמים אישית 139.7 x 182 :מ"מ עד  297 x 431.8מ"מ; מגש  870 :3גיליונות;
גדלים סטנדרטיים A4 :או  ;B5מגש  1,130 :4גיליונות; גדלים סטנדרטיים A4 :או B5
מגש מעטפות :עד  60מעטפות#10 Commercial :Monarch ,DL ,C5 ,; גדלים מותאמים אישית 98 x 148 :מ"מ עד  162 x 241מ"מ
מזין בעל קיבולת גבוהה (HCF) 2,000 :גיליונות; גדלים סטנדרטיים A4 :או B5
סטנדרטי מגש מרכזי ל 500-גיליונות
פלט נייר/
גימור
אופציונלי שני מגשי לכידה 250 :גיליונות כל אחד; היסטים של מגש תחתון
יחידת גימור משרדית משולבת :מערים של  500גיליונות 50 ,גיליונות מהודקים ,הידוק במיקום אחד
יחידת גימור משרדית  :LXמערים של  2,000גיליונות 50 ,גיליונות מהודקים ,הידוק בשלושה מיקומים ,ניקוב חורים אופציונלי ,יוצר חוברות אופציונלי (קווי קיפול,
כריכת סיכות)
מהדר שימושי עם משטח עבודה :מהדק  50גיליונות
חוויית משתמש אינטואיטיבית
התאמה אישית מקומית ,התאמה אישית של מסך הבית על-ידי המשתמש ,מספר מסכי בית עם מזהה פשוט ,התאמה אישית לפי אתר ,פונקציה או זרימת עבודה
התאמה אישית
עם  Xerox App GalleryוXerox® App Studio-
זיהוי משימה ,סטטוס דו-צדדי ,ניטור עבודות Xerox® Global Print Driver®,וMobile Express Driver®-
מנהלי התקן הדפסה
Xerox® Embedded Web Server
גישה באמצעות מחשב ,התקן נייד וטאבלט – פרטי מצב ,עיצוב מגיב ,הגדרות ,ניהול התקן ,שכפול
תצוגה מקדימה של סריקה/פקס עם זום ,סיבוב ,הוספת עמוד
תצוגה מקדימה
הדפסה מ ,USB-הדפסה מאובטחת ,ערכה לדוגמה ,הדפסה אישית ,משימה שמורה ,הגדרות מנהל התקן  ,Xerox® Earth Smartזיהוי משימה ,יצירת חוברות,
מאפייני הדפסה
הגדרות מנהל התקן של אחסון ושחזור ,עדכון מצב דו-כיווני בזמן אמת ,התאמת קנה מידה ,ניטור משימה ,ברירות מחדל של יישומים ,הדפסה דו-צדדית (כברירת
מחדל) ,דילוג על עמודים ריקים ,מצב טיוטה
סריקה
זיהוי תווים אופטי ( ,)OCRסריקה ל/USB-דוא"ל/רשת ( ,)FTP/SMBתבניות קובץ סריקה,PDF : ,PDF/A,XPS ,JPEG TIFF; מאפייני נוחות :סריקה לבית ,מסמכי PDF
המאפשרים חיפוש ,מסמכי  PDF/XPS/TIFFבאורך עמוד אחד/עמודים מרובים/מסמכי  PDFמוגנים באמצעות סיסמה
פקס
אפשרות לפקס מקומי (זמינות אפשרויות של קו אחד או שלושה קווים ,לרבות פקס בתקשורת LAN ,פקס ישיר ,העברת פקס לדוא"ל) ,אפשרות לפקס באמצעות IP
מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים
 ,Apple® AirPrint®4מוכנות לעבודה עם ,Google Cloud Print™תוספים של  Xerox® Print Serviceו Mopria® Print Service-לAndroid™-
הדפסה ניידת
@PrintByXerox Xerox® Mobile Print ,2וMobile Print Cloud- ,3חיבור באמצעות /NFCהדפסה בWi-Fi Direct-Xerox® Mobile Link App ,3.2בקר בכתובת
אפשרויות ניידות
 www.xerox.com/officemobileappsלקבלת היישומים הזמינים.
2
הדפסה מ/-סריקה לGoogle Drive™-Microsoft® OneDrive®,Dropbox™,Microsoft Office 365®,Box®, Xerox® DocuShare®,ועוד
מחברים לענן
אבטחה חסרת תקדים
IPsec ,HTTPS ,דוא"ל מוצפן אימות רשתSNMPv3 , ,SSL/TLS ,אישורי אבטחה ,הפקה אוטומטית של אישור בחתימה עצמית
אבטחת רשת
גישה להתקן
אימות קושחה ,גישת משתמש ו firewall-פנימי ,סינון יציאות/IP/תחום ,יומן ביקורת ,בקרות גישה ,הרשאות משתמש ,כרטיס חכם זמין ( ,)CAC/PIV/.NETמפרץ
קורא כרטיסים משולבXerox®
אשפי הגדרה/אבטחה ,הצפנה ברמת עבודה באמצעות שליחת  ,HTTPS/IPPSכונן קשיח מוצפן (AES 256-bit )FIPS 140-2 ,ושילוב מחיקת תמונה של Cisco Trust
הגנה על נתונים
Sec®, Common Criteria Certification(( )ISO 15408נמצא בשלבי הערכה)
הדפסה מאובטחת ,פקס מאובטח ,סריקה מאובטחת ,דוא"ל מאובטח PDF ,מוגן באמצעות סיסמה
אבטחת מסמכים
אפשרות לשירותים של הדור הבא
חבילת ניהול ההדפסה והניידות שלXerox® ,3שכפול הגדרות תצורהXerox® Standard Accounting ,Equitrac ,Y Soft ,3 3ועוד
ניהול הדפסה
Xerox® Device ManagerXerox® Support Assistance , ,קריאת מונים אוטומטית ,כלי Managed Print Services
ניהול הדפסה
קיימות
Cisco EnergyWise® ,Earth Smart Printing ,הדפסת מזהה משתמש בשוליים
פתח לאפשרויות חדשות
שירותי ענן
Xerox App Gallery

Xerox® Easy Translator ,3שירותים רבים נוספים זמינים
®
אפליקציות ושירותי ענן רבים זמינים .בקר בכתובת  www.xerox.com/appgalleryלהצגת מבחר הולך וגדל של אפליקציות Xerox זמינות כדי להוסיף פונקציות
למדפסת/למדפסת הרב-תכליתית.

 1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון .לא צפוי להישאר קבוע בכל עת;  2הורדות אופציונליות ללא תשלום מתוך  Xerox App Galleryלמדפסת –  www.xerox.com/xeroxappgallery; 2אפשרות נרכשת;
 3בקר באתר  www.apple.comלרשימת אישורים של .AirPrint
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