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Impressora multifuncional
®
®
Xerox VersaLink
O Assistente do Local de Trabalho que pode fazer tudo.
Até mesmo imprimir.

ConnectKey®
Tecnologia

Impressora multifuncional
Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
O que precisa amanhã? É difícil prever o futuro, mas com a VersaLink é fácil estar preparado. Na realidade,
imprimir é apenas uma parte do que é possível. Juntamente com as funcionalidades de segurança
integradas e abrangentes, estes Assistentes do Local de Trabalho disponibilizam as capacidades diárias
independentemente da necessidade de que precisa agora, com bastante espaço para adicionar novas
funções à medida que o seu trabalho evolui.
T E C N O L O G I A A D A P TÁV E L Q U E S E
A D A P TA A S I

O L Á , R E S I L I Ê N C I A D I G I TA L

S U S T E N TA B I L I D A D E S E M C O M P R O M I S S O S

Tradutora. Revisora. Verificação de formulários.

Todos os equipamentos VersaLink cumprem

O seu trabalho está sempre a evoluir, por isso,

Digitalizadora de tudo. Com a VersaLink

ou excedem os rigorosos padrões globalmente

necessita de tecnologia que esteja sempre um

é mais fácil enfrentar os desafios mais difíceis.

reconhecidos em matéria de sustentabilidade,

passo à frente. A VersaLink com a tecnologia

Mantenha-se preparado com acesso a um

incluindo EPEAT e ENERGY STAR ®, oferecendo

Xerox ConnectKey proporciona a

portefólio em expansão de aplicações alojadas

vantagens ambientais sem nunca ter que

adaptabilidade necessária para suportar avanços

na cloud e à capacidade de adaptar soluções

comprometer o desempenho ou a qualidade.

em tecnologia e processos de trabalho. Com

às suas necessidades específicas através do

atualizações regulares de firmware e uma coleção

programa de Parceiros Xerox.

®

®

cada vez maior de ferramentas de produtividade
fornecidas com a App Gallery, a VersaLink
ajuda-o a manter-se à frente da mudança.

TA R E F A S R E A L I Z A D A S S E M E S F O R Ç O

Começar a trabalhar é fácil com um ecrã tátil
semelhante a tablet que equilibra simplicidade
e eficiência o que permite poupar tempo.
A interface de utilizador (IU) familiar e intuitiva
orienta-o através de tarefas, eliminando passos

Com o acesso à Xerox ® Workflow Central

TECNOLOGIA XEROX

Platform, uma solução baseada na cloud

CONNEC TKEY

que elimina as tentativas da conversão de

Experiência de Utilizador Intuitiva

ficheiros físicos e digitais para formatos digitais,

Crie uma experiência semelhante a um tablet com

diretamente a partir da interface de utilizador

controlos por gesto no ecrã tátil. Personalização

VersaLink, até mesmo os processos de trabalho
complicados passan a ser fáceis. Ajuda-o a tirar

simples.

o máximo partido do seu Assistente do Local de

Preparada para Dispositivos Móveis e para

Trabalho, para que se possa manter produtivo

a Cloud

e seguro a partir do escritório ou em movimento.

Desfrute de flexibilidade móvel com serviços
alojados na cloud. Ligue-se de imediato
à cloud e a dispositivos móveis diretamente

adicionais. E a capacidade de personalizar a IU
permite-lhe trabalhar da forma que pretende.

fácil, aliada a fluxos de trabalho e funções

S E G U R A N Ç A P R O AT I V A C O M Q U E

a partir da interface de utilizador.

P O D E C O N TA R

Segurança abrangente

eliminam o incómodo de imprimir diretamente

A proteção em várias camadas da VersaLink

ameaças e proteja dados e documentos com

a partir dos seus dispositivos móveis favoritos.

salvaguarda todos os componentes do sistema.

O Near Field Communication (NFC) permite-lhe

Uma gama abrangente de funções de segurança

Ativa os Managed Print Services

autenticar-se com um smartphone para se ligar

proactivas, evita até mesmo as mais sofisticadas

Aumente a eficiência, produtividade e segurança

em segundos, e a aplicação Xerox Quick Link

ameaças à segurança, evitando ataques

permite ligar-se rapidamente e imprimir sem

maliciosos, proliferação de malware, acesso

suporte de TI, reduzindo a carga de trabalho

ou mudanças não autorizadas e falhas que

Porta de acesso a novas possibilidades

das equipas de TI.

originam tempo de inatividade.

Faça o seu melhor trabalho com as aplicações

Com os equipamentos VersaLink, mais

Para simplificar a segurança dos relatórios e

as suas necessidades específicas? Os nossos

capacidades traduzem-se em mais conveniência

gestão de eventos, os Dispositivos VersaLink

e não mais complexidade. A funcionalidade de

podem integrar-se com Ferramentas de Gestão

digitalização e a automatização dos workflows

de Segurança e Gestão de Eventos (SIEM1).

Obtenha mais informações sobre a expansão

físicos e digitais avançados, permitem-lhe

O McAfee monitoriza constantemente, deteta

e personalização das suas capacidades em

digitalizar e direcionar informações sem perder

e bloqueia as ameaças em tempo real. As

nada, reduzindo os erros e poupando tempo. Além

respostas automatizadas à segurança

disso, as aplicações específicas para os mercados

proporcionam poupanças de tempo e

do ensino, cuidados de saúde, legal e outros,

tranquilidade de valor inestimável.

As funções de mobilidade, tais como Wi-Fi Direct,

®

®

ajudam-no a manter-se ligado e a ser produtivo.
QUALIDADE DE IMAGEM SUPERIOR

Com trabalhos de alta resolução a 1200 x 1200
dpi, a VersaLink leva os seus documentos a um
nível mais elevado com uma nítida qualidade de
imagem. Pretos ricos e tons mais suaves conferem
impacto às suas comunicações, enquanto o texto
nítido melhora a clareza e a legibilidade.

Evite acessos não autorizados, identifique
as funcionalidades de segurança proativas.

no local de trabalho com integração perfeita com
os Xerox ® Managed Print Services.

da Xerox App Gallery. Não vê uma aplicação para
parceiros podem desenvolver uma solução
personalizada para si.

www.xerox.com/pt-pt/connectkey.
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Configuração
A interface do utilizador é um ecrã tátil
O Alimentador Automático Duplex

intuitivo semelhante a tablet, inclinável de

de Passagem Simples (DADF)

7 polegadas, que permite concluir tarefas em

de 130 folhas 2 poupa tempo ao

apenas alguns toques sem esforço e permite

digitalizar em simultâneo ambas as

personalizar a sua experiência. Obtenha acesso

faces de documentos frente e verso

a mais de 100 aplicações de produtividade

até 80 impressões por minuto (ipm).

através da Xerox App Gallery. Experimente

A elevada capacidade de papel

em xerox.com/VersaLink7100UI.

aumenta a produtividade,
especialmente para tarefas que
exigem grandes blocos de documentos
digitalizados ou copiados.

A bandeja 1 para 520 folhas 2
aceita suportes de impressão de
5,5 pol. x 7,17 pol. a 11,69 pol. x
17 pol./139,7 mm x 182 mm a
297 mm x 431,8 mm.

A bandeja bypass para 100 folhas,
aceita suportes de impressão entre
3,5 x 3,87 pol. e 11,69 x 17 pol./88,9 x

Painel do leitor de cartões

98,4 mm a 297 x 431,8 mm.

M A X IMI Z E A C A PAC IDA D E D E PA P E L

e porta USB incorporada. 3

A U M E N T E A V E R S AT I L I D A D E C O M O P Ç Õ E S D E F I N A L I Z A Ç Ã O 2

C O M U M A D E S TA S O P Ç Õ E S D E
A L I M E N TA Ç Ã O 2
O módulo de bandeja simples
(opcional no modelo desktop)
aumenta a capacidade total
de papel para 1140 folhas
(inclui Bandeja Bypass).

O módulo de armário aumenta
a capacidade total de papel para
1.140 folhas (inclui a Bandeja
Bypass) e permite armazenar
cartuchos de toner e outros
consumíveis.

O módulo de três bandejas
(opcional no modelo desktop)
aumenta a capacidade total
de papel para 2.180 folhas
(inclui Bandeja Bypass).

O Finalizador Office
oferece funções avançadas
de finalização, empilhador
para 500 folhas, agrafamento
em 3 posições e perfuração
opcional.

O Finalizador Office com
Booklet Maker simplifica a
criação de booklets, incluindo
vinco e agrafamento na
lombada. Utilize para criar
booklets de 64 páginas
agrafados na lombada
(2 a 16 folhas).

As bandejas duplas de receção
offset 4 empilham até 250 folhas
cada.

O Finalizador Office Integrado
permite empilhar 500 folhas e agrafar
50 folhas em duas posições.

O módulo de bandejas tandem
de alta capacidade permite
uma capacidade total
de papel até 3.140 folhas
(inclui Bandeja Bypass).

A Bandeja para Envelopes
pode substituir a Bandeja
1 com capacidade para
alimentar até 60 envelopes.

O alimentador de alta
capacidade aceita 2.000 folhas
de papel Letter/A4, aumentando
a capacidade máxima de papel
para 5.140 folhas.

A Superfície de Trabalho
e o Agrafador conveniente
agrafam até 50 folhas e
proporcionam bastante espaço
para separar documentos.
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ESPECIFICAÇÕES
DO EQUIPAMENTO

ConnectKey®
Tecnologia

VersaLink B7125

VersaLink B7130

VersaLink B7135

Velocidade5

Até 25 ppm

Até 30 ppm

Até 35 ppm

Ciclo de trabalho mensal6

Até 107 000 páginas

Até 129 000 páginas

Até 153 000 páginas

Disco rígido/Processador/Memória

HDD de 320 GB4/1.05 GHz Dual-core/4 GB de memória

Conectividade

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair

Funções do Controlador

Unified Address Book, Clonagem da configuração, Pré-visualização da digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicação Xerox® App Gallery,
Ferramenta Xerox® Standard Accounting, Permissões com base em funções, Autenticação conveniente ativada, Suporte online

Cópia e Impressão

Resolução

Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 1200 dpi

Tempo de saída da primeira cópia
(apenas)

Apenas 5,8 segundos a preto e branco

Apenas 4,3 segundos a preto e branco

Apenas 4,3 segundos a preto e branco

Tempo de saída da primeira
impressão (apenas)

Apenas 6,2 segundos a preto e branco

Apenas 5,2 segundos a preto e branco

Apenas 4,8 segundos a preto e branco

Linguagens de Descrição de Página

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcional Adobe® PostScript® 3™

Entrada de Papel2

Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF): 130 folhas: Velocidade: até 80 ppm;
Formatos personalizados: 1,93 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol./49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm

Standard

Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol./88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Uma à escolha

Saída de papel/
Finalização2

Módulo de Bandeja Simples: 520 folhas; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Bandeja Simples com Módulo de Armário: 520 folhas; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Módulo de Três Bandejas (1.560 folhas): 520 folhas cada; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
Módulo de bandejas tandem (2.520 folhas): Bandeja 2: 520 folhas; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm; Bandeja
3: 870 folhas; Formatos standard: 8,5 pol. x 11 pol. e 7,25 pol. x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: 1.130 folhas; Formatos standard: 8,5 pol. x 11 pol. e 7,25 pol. x 10,5 pol./A4 ou B5

Opcional

Bandeja para Envelopes: Até 60 envelopes: #10 comercial, Monarch, DL, C5; Formatos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol./98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Alimentador de alta capacidade (HCF): 2.000 folhas; Formatos standard: 8,5 pol. x 11 pol. e 7,25 pol. x 10,5 pol./A4 ou B5

Standard
Opcional

Bandeja central de 500 folhas
Bandejas de receção offset duplas4: 250 folhas cada; bandeja inferior separa em espinha
Finalizador Office integrado: empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafo em duas posições
Finalizador Office: Empilhador para 2.000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 3 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco e agrafo no vinco)
Agrafador conveniente e superfície de trabalho: agrafa 50 folhas

E XPERIÊNCI A DE UT ILIZ ADOR INT UIT IVA
Personalizar

Configure a interface do utilizador, mostrar/ocultarfunções, personalize a experiência de utilizador com autenticação, crie aplicações 1 Toque

Drivers de Impressão

Identificação de trabalho, estado bi-direcional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Predefinições da Aplicação, Xerox® Pull Print Driver

Xerox Embedded Web Server

PC ou dispositivo móvel - informação sobre estado, definições, gestão do equipamento, clonagem, painel de controlo remoto

Funções de impressão

Imprimir de USB, conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, armazenar e chamar definições do driver, redimensionar, monitorização do trabalho, controlo da
aplicação, impressão duas faces, modo rascunho; Opcional: Impressão de repositórios na cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) através de apps opcionais

Digitalização e Fax

Pré-visualização da digitalização, digitalizar para USB/email/rede (FTP/SFTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes:
Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, PDF protegido por palavra-passe; Funções de fax: Fax ocasional (opções de uma linha ou
três linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), marcação de fax, Unified Address Book, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), fax do servidor,
controlador TWAIN (digitalização) Opcional: Digitalizar para repositórios na cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)3

®

PREPAR ADO PAR A DISPOSITIVOS MÓVEIS E PAR A A CLOUD
Conectividade com dispositivos
móveis

Comunicação de campo próximo (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)

Impressão móvel

Mopria® Print Service, Apple AirPrintTM, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Digitalização móvel

Mopria® Scan, Apple AirPrintTM; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Ponto para cloud

Serviços remotos ativados; Opcional: ligação direta à cloud através de apps opcionais (através da aplicação Xerox App Gallery ou em xerox.com/AppGallery)

SEGURANÇA ABRANGENTE
Segurança da Rede

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail encriptado, McAfee Enterprise Security Manager1, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash
Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando o ECDSA, Certificado de assinatura automática, integração de Cisco® Identity Services Engine
(ISE), resposta automática a ameaças através da integração do McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), FIPS 140-2

Acesso ao equipamento

Acesso de utilizador e firewall interna, filtragem de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do utilizador, TPM; Opcional: Kit de ativação de
cartão inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)7, leitor de cartões Xerox® com RFID integrado, padrão NFC (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management
opcional e Content Security; saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao.)

Proteção de Dados

McAfee Embedded Control Whitelisting, verificação de firmware, encriptação ao nível do trabalho através de HTTPS e drivers, e-mail encriptado e assinado; disco rígido
encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) com substituição de imagem; Opcional: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, McAfee Integrity Control

Segurança dos Documentos

Em avaliação a certificação Common Criteria (ISO 15408) para todo o sistema em relação ao HCD PP, impressão segura encriptada, dados encriptados FIPS 140-2 com
controladores de impressão

AT I VA O S M A N AG E D P R I N T S E RV IC E S
Gestão da Impressão

Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/
software-de-impressao#printmanagement

Gestão do parque de equipamentos/
equipamento

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; Opcional: Managed Print
Services Suite, gestão remota baseada na cloud com Xerox ® Workplace Cloud7

Segurança

Gestão segura do equipamento. Xerox® Printer Security Audit Service (configuração automática das definições de segurança, monitorização e correção automática),
gestão de certificados digitais, relatórios SIEM1, relatórios interativos do painel

P O R TA D E AC E SS O A N OVA S P O SSI BI L I DA D E S
Aplicações da Xerox e dos seus
parceiros

Automatize os processos diários com aplicações que traduzem, redigem, convertem texto em áudio ou notas manuscritas em ficheiros de texto, e documentos em papel para
aplicações Microsoft, tudo a partir de uma única plataforma baseada na cloud. Ou visite www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho para descobrir aplicações
por setor ou fluxo de trabalho

Software e soluções

Xerox DocuShare (www.xerox.com/pt-pt/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie (www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/
workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-pt/impressorasmultifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao), www.office.xerox.com/pt-pt/software-solutions/xerox-workflow-central-platform

Suporte SIEM com o Xerox® Device Manager; 2 as capacidades baseiam-se numa gramagem de 20 lb/75 g/m2; as capacidades variam com gramagens diferentes. 3 As portas USB podem ser desativadas.
O HDD e as bandejas duplas de recepção offset são opcionais no modelo de secretária. 5 Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. 6 Volume máximo de capacidade esperado
em determinado mês. Não se espera que seja mantida regularmente; 7 Não disponível em todos os mercados. Certificações: xerox.com/OfficeCertifications
1
4

Mais informações disponíveis em www.xerox.com/pt-pt/connectkey/versalink.
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