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Oppdag nye måter å arbeide på.

For å være best i dagens
forretningsvirksomhet trenger
du bransjeledende ytelse og
praktiske funksjoner som
strømlinjeformer prosesser
og øker produktivitet.
Som din teknologipartner vil
Xerox gi deg løsninger som får
ting gjort.
Du kan være trygg på at uansett
hvor du er, vil dokumentene
dine bli skrevet ut, skannet eller
fakset til riktig sted. Og at det
du trenger til møter alltid er
klart. Xerox gir deg en komplett
løsning som er skalerbar, og gir
deg tid til å konsentrere deg om
det som teller – din virksomhet.
Løsningen: Xerox ConnectKey
teknologi og Xerox
WorkCentre™ 7970.
®

®

®

Høy effekt. Gunstig pris.
Gjør et varig førsteinntrykk med robuste fargedokumenter fra
Xerox WorkCentre™ 7970 multifunksjonsskriver. Lever resultater
og minimer kostnader med verktøy som lar deg velge når, hvor og hvor
mye farge du bruker.
®

Skarpe, klare farger
Xerox® WorkCentre™ 7970 multifunksjonsskriver
produserer førsteklasses fargedokumenter
med et enkelt trykk på en knapp.
• Fargerike resultater. Skriv ut briljante,
iøynefallende bilder på et bredt utvalg av
papirformater og gramvekter. Så stort som
320 x 483 mm og opp til 300 gsm.
• Elegant ferdiggjøring. WorkCentre 7970
produserer profesjonelt utseende
dokumenter med et mangfold av
etterbehandlingsmuligheter, inkludert
ryggstiftede hefter, Z og C falsing, hulling
og stifting i flere posisjoner.
• Høy utskriftsoppløsning. 1200 x 2400 ppt,
fargebilder med fotokvalitet og skarp tekst
gir dokumentene dine klarhet og effekt.

• Det handler om detaljer. Digital Image
Registration kontrollteknologi og avanserte
skrivehoder sikrer gjennomgående
eksepsjonell bilderegistrering.
• Tilpass dine innstillinger i printerdriveren
for økonomi og effektivitet. Du kan
for eksempel velge N-opp for å skrive ut
mange sider på ett enkelt ark som din
standardinnstilling. Juster innstillinger for
spesielle applikasjoner, som for eksempel
alltid å skrive ut e-poster i sort/hvitt.
• Ansvarlig utskrift. Som standard er vår
skriverdriver satt til tosidig utskrift, og med
Earth Smart-funksjonen kan du velge andre
standardinnstillinger som oppmuntrer til
ansvarsbevisst bruk, for eksempel ingen
utskrift av bannersider.
• Administrer og spor bruk av enheten.
Xerox® Standard Accounting leverer
rapporter som gir større kostnadskontroll på
alle enhetsfunksjoner. Avanserte løsninger
fra Xerox alliansepartnere leverer enda flere
nyttige verktøy for større kontormiljøer.

Hold kostnadene dine under kontroll.
Brukertillatelser gir mulighet til å
begrense tilgang til utskriftsfunksjoner
etter bruker, gruppe, tid på dagen eller
etter bruksområde. For eksempel kan alle
Microsoft® Outlook® e-poster settes til
å skrives ut automatisk i sort/hvitt; og
alle PowerPoint® presentasjoner skrives
ut i farger.
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Vær klar til å reagere.
En mulighet kan dukke opp når du minst venter det, og du må ha teknologien
og løsningene tilgjengelig for å reagere raskt. Xerox gir deg verktøyene for å
effektivisere arbeidsflyter, få høyere effektivitet, og ta produktiviteten i teamet ditt
til et høyere nivå.

Enkelt: fra start til mål

Skanning med én enkel berøring

Xerox® WorkCentre™ 7970 forbedrer
produktiviteten på kontoret med raske kopiog utskriftshastigheter på opptil 70 sider
i minuttet i farger og sort-hvitt, og er den
perfekte enheten for store arbeidsgrupper og
mange dokumentintensive miljøer.

Bruk ett-trykks skann-funksjonen for å opprette
en dedikert, lett-å-finne skannknapp direkte
i fargeberøringsskjermen. Tildel ett-trykks
skann-knappen en egen skannarbeidsflyt for
rask dokumentdistribusjon og arkivering.

I tillegg sørger den sterkt belyste 9-tommers
fargeberøringsskjermen for tilpassing av
eksisterende arbeidsflyter.

Skann bedre og raskere.
Innebygde skanneløsninger er standard med
slike funksjoner som Optisk tegngjenkjenning
med søkbar PDF-oppretting, Sikker PDF og
Skann til e-post og nettverk. I tillegg skanner
ettpass-skanning begge sider av tosidige
dokumenter samtidig, slik at de kan kopieres,
sendes på e-post og distribueres digitalt
raskere enn noen gang før.
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Ubegrensede muligheter
Endre måten bedriften din får gjort viktig
arbeid på med kraften i Xerox® løsninger for
arbeidsflyt, bygget på vår Xerox Extensible
Interface Platform®. Velg den riktige løsningen
som passer din bedrift, enten den ligger i
skyen eller lokalt på serveren din.
Noen eksempler på Xerox® løsninger for
arbeidsflyt brukere kan ha tilgang til via
grensesnittet i fargeberøringsskjermen:

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® eller
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.
Skann filer direkte inn i Microsoft®
Sharepoint® eller Xerox® DocuShare® og
andre Windows® mapper. I tillegg kan
du gå utover grunnleggende fillagring
og oppretting av PDF ved automatisk
konvertering av dokumenter til intelligente,
strukturerte data med enkel navngiving og
verktøy for ruting.
• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. Gir
enkel, sikker, skalerbar skanning til populære
sky-baserte lager som Google Docs™,
SalesForce.com, Office 365 og Dropbox™,
ved hjelp av spesialdesignede arbeidsflyter
som utnytter vår Xerox Extensible Interface
Platform teknologi.
Lær mer om Xerox® løsninger for arbeidsflyt på
www.office.xerox.com/software-solutions.

Opprett et sikkert miljø.
Xerox WorkCentre™ 7970 multifunksjonsskriver kan bidra til å sikre
dine enheter, dine data og din bedrift. Xerox tilbyr avanserte løsninger fra
sikkerhetsindustriledere som beskytter dine eiendeler mot datainnbrudd, hindrer
uautorisert tilgang og holder deg ett skritt foran sikkerhetstrusler.
®

• Stopp uautorisert tilgang. Hindre
uautorisert tilgang til enheten ved hjelp
av nettverksautentisering med eller uten
praktisk autentisering via Magstripe,
proximity og smartkort (CAC/PIV/.Net)
lesere, rollebaserte brukertillatelser og
funksjonsnivå innlogging og IP-filtrering.
• Beskytt den konfidensielle informasjonen
din. Beskytt alle sensitive data med
krypterte PDF-filer mot skanning; komplett
harddisk kryptering, samsvar med 256-bit
AES FIPS 140-2 standarden; og Image
Overwrite med en 3-pass sletteprosess for å
sikre total sletting av alle datafragmenter.
• Få fullstendig oversikt. Hindre IP-tyveri
og sikre ikke-avvisning ved å ha total
oversikt inn på enheten og nettverket. Med
administrasjon av en sikkerhetspolitikk og
sporing av all aktivitet på enheten med
Audit Log, kan du vite hvem som hadde
tilgang til hva, og når.

• Vær i samsvar med forskrifter. WorkCentre
7970 enhetene samsvarer med de nyeste
sikkerhetsstandardene på tvers av bransjer,
inkludert offentlig forvaltning, finans og
helse. Dette inkluderer Common Criteria
(under vurdering), HIPAA, Data Protection
Act, COBIT og mer. Disse enhetene kan
samsvare med hvilken som helst standard,
med kontroller som er tilgjengelige for å
passe dine behov.
• Proaktiv trusselhåndtering. Overvåker nye
trusler og sørger for å reparere når det er
nødvendig, noe som sikrer at utstyret ditt
er oppdatert og dataene dine er trygge. I
tillegg kan du motta de siste oppdateringer
via RSS feeds og holde deg informert via
www.xerox.com/security.

Effektive Partnerskap
WorkCentre 7970 inkluderer McAfee®
teknologi-integrasjon, som har
resultert i bransjens første linje av
multifunksjonssystemer som beskytter
seg selv mot potensielle eksterne trusler.
McAfees hvitlistingsteknologi sikrer
at bare trygge, forhåndsgodkjente
filer kjører på enhetene dine, noe som
minimaliserer behovet for manuelt å
oppdatere programvarenivåer mot nye
sikkerhetstrusler. I tillegg tillater sømløs
integrasjon med verktøysettet for Xerox®
Managed Print Services og McAfee
ePolicy enkel sporing og overvåking.
Pluss at automatisk Cisco® TrustSec
Identity Services Engine (ISE)
integrasjon sørger for omfattende
oversikt over alle ConnectKey aktiverte
multifunksjonsskriveres endepunkter
for å styrke IT-sentrisk sikkerhetspolitikk
og samsvar.
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Tilgang fra hvor som helst.
Verden har blitt kontoret ditt. Kontoret ditt er kaffebaren, en flyplass lounge, eller
baksetet i en drosje. Med Xerox WorkCentre™ 7970 kan du arbeide hvor og når du vil.
Det er tilgjengelig og lett å bruke, slik at du kan fullføre arbeidet uansett hvor du er.
®

Direkte tilgang fra hvor som helst

Fjernovervåkning og administrasjon.
Med kontrollpanelet for fjernovervåking
kan du betjene brukergrensesnitt på
WorkCentre 7970 enheter fra enhver
kontorarbeidsstasjon som om du sto ved
siden av enheten.
Gi brukerne ekstern trening og konfigurer
enhetsinnstillinger med den trygghet
at integrert sikkerhet bare tillater én
autorisert operasjon av gangen for å
hindre flere eksterne prosedyrer.
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Med WorkCentre 7970 serien får
kontorpersonalet ditt den store fordelen
med å kontrollere enhetsfunksjoner fra
enhver arbeidsstasjon. I tillegg kan mobile
fagfolk få tilgang til kommunikasjonsverktøy
og produktivitetsløsninger uavhengig av
plassering.
• Xerox® Mobile Print og mer. Xerox
har alle muligheter til å sørge for sikker,
nøyaktig utskrift fra de fleste mobile
enheter til hvilken som helst skriver eller
multifunksjonssystem, uansett merke.
I tillegg tilbyr Xerox IT-vennlige
valgfrie funksjoner som PIN-kode
tilgang og flere mobile operativsystemer.
For mer informasjon, besøk
www.xerox.com/mobile.

• Mopria™ sertifisert. WorkCentre 7970
støtter de nye Mopria standardene som
bidrar til å forenkle utskrift fra mobile
enheter.
• Apple® AirPrint. Skriv ut e-post, bilder og
viktige kontordokumenter direkte fra din
Apple iPhone® eller iPad®, uten drivere som
må installeres og kabler som må kobles
til. Med AirPrint lokaliserer og kobler din
iPhone eller iPad automatisk til den AirPrintaktiverte WorkCentre 7970 enheten over
Wi-Fi-nettverket på kontoret ditt.
• Valgfri Wi-Fi tilkobling. Administratorer
kan koble til WorkCentre 7970 hvor som
helst, uten behovet for nettverkskabling.
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Xerox® WorkCentre™ 7970 er
optimalisert for:
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Skanning

Bærekraft

Sikkerhet

Nettverks
tilkobling

Løsninger

Wi-Fi

2
3
1

1 Høykapasitets
mater. Tar 2 000 ark A4 papir


som øker maksimum papirkapasitet til 5 140 ark.

2 Eksepsjonell mediafleksibilitet. WorkCentre

7970 håndterer et bredere spekter av papirtyper
og gramvekter fra flere skuffer enn de fleste
enheter i sin klasse. Den støtter opp til 300 gsm
og mediastørrelser opp til 320 x 483 mm.

3 Skriv
ut konvolutter enkelt med bruk av vår


valgfrie konvoluttskuff (erstatter skuff 1).

4 Ett-pass
skanner med to skannehoder sparer


tid ved samtidig skanning av begge sider av
tosidige dokumenter med opp til 133 bilder
per minutt.

5 Stor arbeidsflate (anbefalt bruk med

ekstern stifter) gir deg mye plass til å sortere
dokumenter.

7 BR
 etterbehandler med hefteproduksjon

(tillegg)* gir avansert etterbehandling med
hefteproduksjons- muligheter.

8 C
 fals / Z fals enhet (tillegg) legger til A3

Z-falsing, A4 Z-falsing og A4 C-falsing til BR
etterbehandleren eller BR etterbehandler med
hefteproduksjon.

6 Med
BR etterbehandler (tillegg)* (ikke vist)


får du avanserte etterbehandlingsfunksjoner
med stor bruksverdi.

* Krever Horizontal Transport kit

Miljøegenskaper
Reduser energiforbruket ditt vesentlig med
WorkCentre 7970.

Administrer ressursbruk og sørg for
ansvarlig utskrift

Bevar energi med grønne teknologier

• Energistyring. Med Cisco® EnergyWise,
aktivert med Xerox® Power MIB
(Management Information Base), kan
du kontrollere, administrere og rapportere
informasjon om strømforbruket på enheten
din, og sette optimale strømtilstander og
intervaller for tidsavbrudd.

• EA Toner. Vår EA-toner med ultra
lavsmelte-teknologi oppnår minimum
fikseringstemperatur ved 20 grader C lavere
enn konvensjonell toner, noe som betyr enda
større energibesparelser og briljant glanset
utskrift også på vanlig papir.
• Induksjonsoppvarming. Det nyutviklede,
varme-effektive IH varmeelementet krever
ikke forvarming, noe som bidrar til å redusere
strømforbruket i standby-modus med
44% sammenlignet med en enhet med
motstandsoppvarming. I tillegg gjenopprettes
enheten fra hvilemodus på mindre enn 10
sekunder.
• LED skanner. Strømforbruket til skanneren som
benytter LED-belysning er 1/3 av tradisjonelle
skannere med fluoriserende lamper.

• Earth-smart utskrift. Tillater deg å
velge de miljømessig mest virkningsfulle
alternativene for din jobb.
• ENERGY STAR® og EPEAT kvalifisert.
WorkCentre 7970 enheter oppfyller
de strenge ENERGY STAR kravene til
energibruk og det omfattende EPEAT
miljøklassifiseringssystemet.

Xerox® WorkCentre™ 7970

ConnectKey ®

WorkCentre 7970 fargemultifunksjonsskriver er bygget på Xerox® ConnectKey® Teknologi. For mer
informasjon, gå til www.xerox.com/connectkey.
Enhets
spesifikasjoner

WorkCentre 7970

Hastighet

Opp til 70 spm i farger og sort/hvitt

Driftssyklus1

Opp til 300 000 sider / måned

Harddisk / Prosessor / Minne

Minimum 160 GB / 1.2 GHz Dual-core / 2 GB system pluss 1 GB sideminne

Tilkopling

10/100/1000Base-T Ethernet, Høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift, Valgfri Wi-Fi (med Trådløst tilknytningssett)

Kontrollerfunksjoner

Unified adressebok, Fjernkontroll panel, Online støtte (tilgjengelig fra brukergrensesnittet og printerdriveren), Konfigurasjonskloning

Kopi og utskrift

Kopi og utskriftsoppløsning

Kopi: Opp til 600 x 600 ppt; Utskrift: Opp til 1200 x 2400 ppt

Tid for utskrift av første
side (kun)

6,9 sekunder i farger / 4,2 sekunder i sort/hvitt

Sidebeskrivelsesspråk

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (tillegg)

Utskriftsfunksjoner

Skriv ut fra USB, Earth Smart driverinnstillinger, Jobbidentifikasjon, Hefteproduksjon, Lagre og hent fram driverinnstillinger, Toveis status, Skalering,
Jobbovervåking, Colour By Words

Mobil utskrift

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Xerox® Mobile Print Solution (tillegg), Xerox® Mobile Print Cloud (tillegg), Mopria™ sertifisert

Skann

Faks
Sikkerhet

Kontoføring 

Standard

Destinasjoner: Skann til Postboks, Skann til USB, Skann to E-post, Skann til Nettverk; Filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Praktiske funksjoner: Skann til Hjem, Ett-trykks skann, Søkbar PDF, Enkel/Fler-sidig PDF / XPS / TIFF, Kryptert / Passordbeskyttet PDF, Linearisert PDF / PDF/A

Tillegg

Programvarepakker: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE
og Professional

Standard

Internet faks, Faks byggejobb, Nettverkserverfaks aktivering

Tillegg

Videresend faks til e-post eller SMB, Walk-up faks (en-linjes eller to-linjers alternativer, inkluderer LAN faks)

Standard

McAFee® innebygget, McAfee (ePO) kompatibel, HDD overskriving, 256-bit kryptering (FIPS 140-2 kompatibel), Common Criteria sertifisering
(ISO 15408)2, Sikker utskrift, Sikker faks, Sikker skann, Sikker e-post, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integrasjon, Nettverks autentifisering,
SSL, SNMPv3, Audit Log, Tilgangskontroller, Brukertillatelser

Tillegg

McAfee integritetskontroll, Xerox Secure Access Unified ID System®, Smart kort aktiveringskit (CAC/PIV/.NET)

Standard

Xerox® Standard Accounting (Kopi, Utskrift, Skann, Faks, E-post), Aktivering av nettverksregnskap

Tillegg

Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Paperinnmating

Standard

Ett-pass Automatisk tosidig originalmater: 130 ark; Hastighet: opp til 133 ipm (tosidig); Størrelser: 148 x 210 mm til 297 x 420 mm
Sidematerskuff: 100 ark; Justerbare størrelser: 89 x 98 mm til 320 x 483 mm (SEF)
Skuff 1: 520 ark; Justerbare størrelser: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF)
Skuff 2: 520 ark; Justerbare størrelser: 140 x 182 mm til SRA3 (SEF)
Høykapasitets tandemskuff (totalt 2 000 ark): Skuff 3: 867 ark og Skuff 4: 1 333 ark; Størrelser: A4

Tillegg

Papirutmating /
ferdiggjøring  Standard
Tillegg

1

Høyvolummater (HCF): 2 000 ark; Størrelser: A4 langside mating
Konvoluttskuff: Opp til 60 konvolutter: DL, C5, C6, Justerbare størrelser: 98 x 148 til 162 x 241 mm
Dobbel sideforskyvningsskuff: 250 ark i hver
Forsiden opp skuff: 100 ark
BR Etterbehandler3: 3 000 arks stabler og 500 arks toppskuff, 50 arks flerposisjons stifting og hulling med 2/4 hull
BR Etterbehandler med hefteproduksjon3: 1 500 arks stabler og 500 arks toppskuff, 50 arks flerposisjons stifting og hulling med 2/4 hull pluss
ryggstiftet hefteproduksjon og V-falsing
C Fals / Z Fals enhet: Legger til A3 Z-falsing, A4 Z-falsing, A4 C-falsing til BR Etterbehandleren eller BR Etterbehandler med hefteproduksjon
Ekstern stifteenhet: Stifter 50 ark (basert på 75 gsm), anbefalt brukt med valgfri arbeidsflate

Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; 2 Under vurdering; 3 Krever Horizontal Transport kit.

Andre utmerkelser
BLI 2013 Outstanding
Achievement in
Innovation Award for
Xerox® ConnectKey®
Share til Cloud

BLI 2013 Pick of the Year
Award for Xerox® Mobile
Print Cloud – Outstanding
Small Business Mobile
Print Solution

BLI 2014 Pick of the
Year Award for Xerox®
Mobile Print Solution –
Outstanding Enterprise
Mobile Print Solution

Artikkel

Artikkel

Artikkel

Sertifikat

Sertifikat

For mer detaljerte spesifikasjoner, gå til www.xerox.com/office/WC7900Specs.
Bygg og konfigurer ditt eget Xerox® WorkCentre 7970 fargemultifunksjonssystem på
www.buildyourownxerox.com/connectkey.
©2014 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre,
Xerox Extensible Interface Platform® and Xerox Secure Access Unified ID System® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/
eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at dette produktet møter ENERGY STAR guidelines for
energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive produsentene.
Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. 10/14 BR10491 
W7ZBR01OA

Sertifikat

BLI 2014 Document
Imaging Solutions
Line of the Year Award
Artikkel

Sertifikat

