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Pålitelig. Tilkoplet. Klar til bruk.



XEROX® CONNECTKEY® 

-TEKNOLOGI – KJERNEN I DITT 
KOMPLETTE ØKOSYSTEM FOR 
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. En nettbrettlignende 
opplevelse hvor du bruker håndbevegelser  
på en skjerm, som også er enkel å tilpasse.

Klar for skyen og mobilen
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. Enkel integrering av Xerox® Managed 
Print Services muliggjør fjernovervåking av 
serviceleveranser og forbruksartikler.

Åpen dør til nye muligheter
Du kan øke kapasiteten din umiddelbart gjennom 
tilgangen til Xerox App Gallery, som har apper for 
optimalisering av digital arbeidsflyt. Bruk vårt 
nettverk av partnere for å designe innovative, 
forretningsspesifikke løsninger. 

Finn ut mer om hvordan du kan jobbe smartere 
på www.connectkey.com

FØRSTEKLASSES PÅLITELIGHET.  
SUVEREN YTELSE.

Du kan være sikker på at en Xerox® VersaLink 
C7020DN fargemultifunksjonsskriver 
konsekvent og feilfritt vil utføre oppgavene  
som gjør virksomheten din mer effektiv. 
Installasjonsveivisere og trinnvise 
konfigurasjonsalternativer gjør  
starten problemfri.

VersaLink C7020DN er utviklet for uovertruffen 
pålitelighet. Den har ny maskinvaredesign  
med færre bevegelige deler, kraftigere 
papirbanekomponenter og avansert 
bildebehandlingssystem.

VersaLink-enheter har funksjoner og 
tidsbesparende Xerox®-teknologi som gir 
raskere informasjonsdeling og reduserer 
ineffektiv arbeidsflyt. Forhåndsvisning for 
skanning og faksing sikrer nøyaktig informasjon, 
og innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR) 
gjør det enkelt å arkivere, organisere og søke  
i skannede dokumenter.

Når det gjelder sikring av viktige dokumenter og 
data, har VersaLink-enhetene en rekke strenge 
sikkerhetsfunksjoner, inkludert sikret utskrift og 
kortautentisering for kontroll av tilgang.

Du kan stole på at den overlegne 
utskriftskvaliteten blir lagt merke til. 
Utskriftsoppløsning på opptil 1200 x 2400 ppt 
gir skarp tekst og presis gjengivelse av fine linjer 
i tillegg til enestående fargegjengivelse, 
fyllfarger og hudtoner.

KOPLET TIL SKYEN.  
PERSONLIG EFFEKTIVITET.

VersaLink C7020DN-fargemultifunksjonsskriveren 
har stor 7-tommers fargeberøringsskjerm som  
kan tilpasses. Du kan peke, sveipe og knipe deg 
gjennom oppgaver og funksjoner like enkelt som 
på mobiltelefonen.

Forhåndsinnlastede Xerox® ConnectKey®-apper 
gir deg optimal effektivitet på kontoret, og 
tilgangen til det omfangsrike Xerox® App 
Gallery gir utvidet funksjonalitet – med for 
eksempel Xerox® Easy Translator Service-appen 
som raskt oversetter skannede dokumenter  
til mange språk.

Få fart på oppgavene ved å forhåndslagre 
vanlige innstillinger for å utføre enkle jobber 
med ett trykk. Med Simple ID-funksjoner trenger 
individuelle brukere og grupper bare å angi 
bruker-ID og passord én gang for å få rask, 
sikker og enkel tilgang til oppgavespesifikke 
forhåndsinnstillinger og ofte brukte apper  
på en personlig tilpasset startskjerm.

KLAR FOR MÅTEN DU ARBEIDER PÅ.

VersaLink C7020DN gir deg frihet til å jobbe 
hvor og når du vil – med direkte kopling til 
Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og 
Dropbox™ rett ut av boksen samt tilgang til 
ytterligere funksjoner via Xerox App Gallery.

Muligheten for å kople seg opp og skrive ut fra 
flere enheter er viktig for dagens medarbeider, 
og VersaLink gir full tilgang til det hele med 
Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® 
Print Service Plug-in for Android™, Near Field 
Communication (NFC) Tap-to-Pair og Mopria®, 
samt  Wi-Fi og Wi-Fi Direct som alternativer.

Lær mer om hvorfor Xerox er det soleklare valget 
for dagens profesjonelle mobile brukere, ved å 
besøke www.xerox.com/mobile

Xerox® VersaLink® C7020DN multifunksjonsskriver

VersaLink C7000-fargemultifunksjonsskrivere har Xerox® 
ConnectKey®-teknologi og kan skilte med førsteklasses 
pålitelighet, sømløs integrering og avansert produktivitet. De er 
tilkoplet skyen og klargjort for mobilen. Appene er på plass, og 
de er enkle å tilpasse. Modellene i C7020DN-serien er dagens 
moderne assistenter på arbeidsplassen  – ved hjelp av dem  
kan du yte ditt beste både i dag og i fremtiden.

Du finner mer informasjon om 
VersaLink-enhetenes funksjoner på 
www.xerox.com/VersaLinkEG
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1  En 110-arks, tosidig, automatisk originalmater 
(DADF) skanner tosidige originaler i sort-hvitt eller 
farger for kopiering, skanning og faks.

2  Valgfri arbeidsflate (anbefalt med valgfri 
halvautomatisk stifter) gir deg god plass til  
å sortere dokumenter.

3  Kortleserluke med innebygd USB-port.1

4  En lett tilgjengelig USB-port1 gjør at brukerne raskt 
kan skrive ut fra eller skanne til en hvilken som helst 
standard USB-minneenhet.

5  100-arks spesialmagasin håndterer papirformater  
fra 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm.

6  Standard magasin 1 som tar 520 ark, håndterer 
papirformater fra 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.

FLERE PAPIRMAGASINER SOM 
TILLEGGSALTERNATIVER FOR  
ETHVERT BEHOV:

7  Pluss på med enkeltmagasinmodul så økes den totale 
papirkapasiteten til 1 140 ark (inkludert spesialmagasin). 

8  Valgfri enkeltmagasin med stativmodul øker  
den totale papirkapasiteten til 1 140 ark (inkludert 
spesialmagasin), og du får også oppbevaringsplass  
til tonerkassetter og andre forbruksartikler.

9  Valgfri modulen med tre magasiner øker den totale 
papirkapasiteten til 2 180 ark (inkludert spesialmagasin). 

10  Valgfri tandemmagasin med stor kapasitet gir  
en total papirkapasitet på opptil 3 140 ark (inkludert 
spesialmagasin).

11  Stormagasinet har 2 000 A4-ark og øker den 
maksimale papirkapasiteten til 5 140 ark.

SKAFF DEG ØKT ALLSIDIGHET MED 
ALTERNATIVER FOR ETTERBEHANDLING:

12  De doble mottakerne (valgfri) tar opptil 250 ark hver, 
den nedre mottakeren med sideforskyvning.

13  Valgfri kontoretterbehandler LX gir deg avanserte 
funksjoner til en gunstig pris og mulighet for 
hefteproduksjon som tilleggsfunksjon (fals, ryggstift).

14  Valgfri integrert kontoretterbehandler gir deg 
500-arks utlegger og 50-arks, enposisjons stifting.

1 USB-portene kan deaktiveres.

ETTERBEHANDLING

OVERLEGEN BERØRINGSSKJERM

Møt vår splitter nye 7-tommers fargeberøringsskjerm – brukergrensesnittet som setter en høyere standard for tilpasning  
og allsidighet. 

En gjenkjennelig «mobil» opplevelse – som støtter håndbevegelser og oppgave-apper med felles utseende og følelse – 
betyr at selv de mest komplekse jobbene kan utføres med færre trinn.

Den svært intuitive utformingen leder deg gjennom hver oppgave fra start til slutt, og et naturlig hierarki plasserer viktige 
funksjoner øverst på skjermen og ofte brukte alternativer lett tilgjengelig. Liker du ikke plasseringen av en funksjon eller 
app? Tilpass utformingen.

Denne enestående balansen mellom maskinteknologi og programvarefunksjonalitet hjelper alle som bruker VersaLink® 
C7020DN-fargemultifunksjonsskriveren til å få mer gjort, raskere.



Xerox® VersaLink® C7020DN

MASKINSPESIFIKASJONER VersaLink C7020DN
Rask levering Opptil 20 spm 

Månedlig driftssyklus1 Opptil 87 000 sider 

Harddisk/prosessor/minne 320 GB HDD2 / 1,05 GHz tokjerne / 4 GB minne

Tilkopling Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med valgfri Wi-Fi-pakke, nærfeltskommunikasjon

Kontrollerfunksjoner Samordnet adressebok, konfigurasjonskloning, forhåndsvisning av skanning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery,  
Xerox® standardkontering, rollebaserte tillatelser, klargjort for enkel godkjenning, nettbasert støtte

Kopi og utskrifts oppløsning Kopiering: Opptil 600 x 600 ppt, Utskrift: Opptil 1200 x 2400 ppt

Tid for første kopi ut (kun) Kun 9,0 sekunder i farger / 6,9 sekunder i sort-hvitt

Tid for utskrift av første side Kun 9,4 sekunder i farger / 7,2 sekunder i sort-hvitt

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

Utskriftsfunksjoner Utskrift fra USB, sikker utskrift, prøvesett, personlig utskrift, lagret jobb, Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifisering, hefteproduksjon, 
driverinnstillinger for å lagre og hente tilbake, toveis sanntidsstatus, skalering, jobbovervåking, standard applikasjonsinnstillinger, tosidig utskrift 
(som standard), hoppe over blanke sider, kladdemodus

Magasiner Standard Tosidigmater: 110 ark: Hastighet: opptil 55 bpm. Tilpassede formater (tosidig): 125 x 110 mm til 297 x 431,8 mm. Tilpassede formater (ensidig): 
125 x 85 mm til 297 x 431,8 mm

Spesialmagasin: 100 ark. Tilpassede formater: 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm

Magasin 1: 520 ark. Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm

Tilleggsalternativ Enkeltmagasinmodul: 520 ark. Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm
Enkeltmagasinmodul med stativ: 520 ark. Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm
Modul med tre magasiner (1 560 ark): 520 ark hver. Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm
Tandemmagasin med høy kapasitet (2 520 ark): Magasin 2: 520 ark. Tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.  
Magasin 3: 870 ark. Standardformater: A4 eller B5. Magasin 4: 1 130 ark. Standardformater: A4 eller B5

Tilleggsalternativ Konvoluttmagasin: Opptil 60 konvolutter: Størrelse 10-konvolutt, Monarch, DL, C5. Tilpassede formater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm
Stormagasin: 2 000 ark. Standardformater: A4 eller B5

Mottakere / 
etterbehandling

Standard

Tilleggsalternativ

To mottakere2: 250 ark hver, sideforskyvning i nedre mottaker

Integrert kontoretterbehandler: 500-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i én posisjon  
Kontoretterbehandler LX: 2 000-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i tre posisjoner, valgfri hulling, valgfri heftemodul (fals, ryggstift)  
Halvautomatisk stifter og arbeidsflate: stifter 50 ark

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Skreddersy og tilpass personlig Walkup-tilpasning, tilpasning av startskjerm etter bruker, flere startskjermer med Simple ID, tilpasning etter sted, funksjon eller arbeidsflyt med 
Xerox App-galleri og Xerox® App Studio

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

Xerox® Embedded Web Server PC eller mobil – statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning

Forhåndsvis Forhåndsvisning av skann / faks med zoom, roter, legg til side

Utskriftsfunksjoner Utskrift fra USB, sikker utskrift, prøvesett, personlig utskrift, lagret jobb, Xerox® Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifikasjon, hefteproduksjon, 
lagre og hent driverinnstillinger, sanntidsstatus for toveiskommunikasjon, skalering, jobbovervåking, programstandarder, tosidig utskrift (som 
standard), hopp over blanke sider, kladdemodus

Skanning Optisk tegngjenkjenning (OCR), skanning til USB/e-post/nettverk (FTP/SMB), filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Praktiske funksjoner: Skann 
til hjem, søkbar PDF, enkeltsidig/flersidig PDF/XPS/TIFF/passordbeskyttet PDF

Faksing Valgfri walk-up-faks (enlinjes eller treolinjers tilgjengelig, inkluderer LAN-faks, direkte faks, faks til e-post), valgfri faks over IP
KLAR FOR SKYEN OG MOBILEN

Mobil utskrift Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service og Mopria® Print Service-plugin-modul for Android™

Alternativer for mobilitet @PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print og Mobile Print Cloud4, tikopling via NFC/Wi-Fi Direct Printing4, Xerox® Mobile Link-app3. Du finner 
tilgjengelige apper på www.xerox.com/officemobileapps.

Tilkobling til skytjenester3 Skriv ut fra / skann til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® med flere
FØRSTEKLASSES SIKKERHET

Nettverkssikkerhet IPsec, HTTPS, kryptert e-post. Nettverksgodkjenning, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhetssertifikater, automatisk selvsignert sertifikat

Tilgang til enheter Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertillatelser,  
klargjort for smartkort (CAC/PIV/.NET), innebygd Xerox®-kortleserluke

Databeskyttelse Konfigurasjons-/sikkerhetsveivisere, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-sending, kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og 
bildeoverskriving6, Common Criteria-sertifisering (ISO 15408) (under evaluering)

Dokumentsikkerhet Sikker utskrift, sikker faks, sikker skann, sikker e-post, passordbeskyttet PDF
KLAR FOR NYE, AVANSERTE TJENESTER

Utskriftsstyring Xerox® Print Management and Mobility Suite4, konfigurasjonskloning, Xerox® standardkontering, Equitrac4, Y Soft4 med flere

Administrasjon av utskrift Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisk telleverkavlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester

Bærekraft Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, utskrift av bruker-ID i margen
ÅPEN DØR TIL NYE MULIGHETER

Skytjenester Xerox® Easy Translator4, Xerox® Healthcare MFP (kun USA)4, mange andre tjenester tilgjengelig

Xerox App-galleri Mange apper og skytjenester tilgjengelig. På www.xerox.com/appgallery finner du et stadig voksende utvalg av Xerox®-apper som gir mer 
funksjonalitet.

1 Maksimal volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Forventes ikke å opprettholdes regelmessig. 2 HDD og dobbel mottaker er valgfrie på skrivebordsmodellen. 3 Gratis nedlasting fra Xerox App-
galleriet til skriveren – www.xerox.com/xeroxappgallery. 4 Tillegg som kan kjøpes. 5 Gå til www.apple.com for å få listen over AirPrint-sertifisering.6 Krever harddisk.

VersaLink C7020DN-fargeflerfunksjonsfargeskrivere er bygget på Xerox® ConnectKey®-teknologi.  
Du finner mer informasjon på www.connectkey.com
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