Xe rox
Co n n e c t Key
Te k n o l ojisi
®

Ofis üretkenliği için ekosistem.

®

Bu bir makine değil.
Bu bir akıllı ofis asistanı.
Bugünün iş yeri, modern, mobil ve teknoloji odaklı iş gücünün üretkenlik ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bir makinanın yeteneklerinin ötesine geçti. Tek başına, göreve özel
geliştirilmiş yazıcıları düşünmeyi bırakmanın ve daha güncel, kullanışlı ve kullanılabilir
çözümler istemeye başlamanın zamanı geldi.

XEROX ® CONNEC TKE Y ® TEKNOLOJISI
A SISTANLIK YAPAR .

Ürün serimizdeki her ConnectKey Teknolojisi
uyumlu yazıcı ve çok işlevli yazıcı bir
üretkenlik ekosisteminin merkezi haline gelir,
kutudan çıkar çıkmaz tüm cihazlarınızı bir
araya getirir, sezgisel bir kullanıcı deneyimi
sağlar, mobil ve bulut bağlantısı, komple
güvenik ve değer artıran hizmetlere erişim
sunar. Yalnızca yazdırma, tarama ya da
kopyalamadan çok daha fazlasını
yapacaksınız. Daha önce hiç olmadığı
gibi teknolojiye bağlanacaksınız.
XEROX ® VERSALINK ® AILESI

Tam BT desteği gerektirmeyen merkezi
olmayan daha küçük çalışma grupları için
ideal olan VersaLink ailesindeki yazıcılar
ve çok işlevli yazıcılar tam donanımlı,
uygulama odaklı ofis asistanlarıdır. Sezgisel
bir kullanıcı deneyimi sunar ve kullanıcıların
her yerden, her zaman çalışmasını sağlar.
XEROX ® ALTALINK ® AILESI

Merkezi, orta ölçekli ve daha büyük çalışma
grupları için daha fazla performans ve
ölçeklendirebilirlik seçenekleri ile AltaLink
çok işlevli yazıcılar, görev için harcanan
zamanı azaltırken verimi artırmak için
şirketlerin ihtiyaç duyduğu gelişmiş
son işlem seçenekleri sunar.
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Sezgisel Kullanıcı Deneyimi
Son olarak. Beklediğiniz şekilde (tüm portföyde tutarlı bir kullanıcı deneyimiyle) ve işin
yapılması için güvendiğiniz diğer cihazlarla mükemmel uyum için çalışan çok işlevli
yazıcılar.

HER ŞE YI TUTARLI KILMA .

DOKUNUN VE ILERLE YIN.

GELIN ÖZELLEŞT IRELIM.

ConnectKey Teknolojisi uyumlu bir cihaz
ağı ile (modelden bağımsız olarak) kullanıcı
deneyimi her zaman tutarlıdır. Ortak işlevler
her makinede benzer şekilde çalışır, bu
yüzden kullanıcılar bir kere öğrenir ve bunlar
tüm cihazlar için geçerlidir.

Çok dokunuşlu deneyim (bugün milyonlarca
telefon ve tablet kullanıcısının en gelişmiş
cihazlarla etkileşim için kullandığı yol) artık
işin hızlı ve kolay şekilde yapılması için aynı
şekilde yazıcı ya da çok işlevli yazıcılarda da
kendini gösteriyor.

ConnectKey Teknolojisinin esnek
tasarımıyla, cihaz arayüzleri, spesifik
tek dokunuşlu iş akışları ya da bulut
veya ağ konumları da dahil yalnızca
en sık kullandığınız uygulamaları
sunacak şekilde özelleştirilebilir.

Yeni kurulum sihirbazları işe çok az yada sıfır
BT desteği ile başlamanız için düzene sokar.
Yazıcı sürücüleri aynı şekilde görünür ve
hissettirir, diğer taraftan Xerox ® Global Print
Driver ® modelden bağımsız olarak tüm
makinelerde çalışabilir.

Büyük, renkli, tablet benzeri bir ekranda
basitleştirilmiş iş akışları ile sürükleyin,
dokunun ve kıstırın. Uygulamaları doğrudan
Xerox App Gallery'den (Uygulama Galerisi)
indirin ve arayüzünüzü, uygulamaları en
önde ve ortada kalacak şekilde özelleştirin.
Karmaşık iş akışlarını ve ortak görevleri
gerçekleştirmek için tamamen yeni ama
yine de tümüyle alışık olduğunuz bir yol.

Ve ConnectKey Teknolojisi açık kaynak
mimarisini temel aldığından (Xerox
Extensible Interface Platform ®) ileri
düzeyde özelleştirilmiş iş akışları için
çok daha fazla özelleştirme mümkündür.
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Mobil ve Buluta Hazır
Internet'e bağlı iş gücünüz (evde, yolda ya da ofiste), işleri yapmak, belge ve bilgi
göndermek ve almak için çeşitli cihazlardan ve uzaktaki yazıcılardan faydalanabilir.
Xerox® ConnectKey ® Teknolojisi hepsini bir araya getirir.

Ç ALIŞMA TAR ZINIZ IÇIN HA ZIR .

Tüm ConnectKey uyumlu yazıcılar ve çok
işlevli yazıcılar, Google Drive, OneDrive ve
Dropbox™ ile doğrudan bağlantı ve Xerox ®
App Gallery (Uygulama Galerisi) üzerinden
ek seçeneklere erişim ile istediğiniz yerde ve
istediğiniz şekilde çalışma özgürlüğü sunar.
Birden çok cihazdan bağlanma ve yazdırma
özelliği günümüzün mobil çalışanları için
önemli bir özelliktir, ve ConnectKey çok
işlevli yazıcılar isteğe bağlı Wi-Fi bağlantı,
ön panelde entegre Near Field
Communication (NFC) Dokun Eşleştir,
Apple ® AirPrint ® ve Google Cloud Print™,
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Xerox ® Print Service for Android™ ve
Mopria ® için yerleşik uygulamalar ile
çalışmaya hazır.
KULL ANIŞLI, ÇOK YÖNLÜ
VE BULUTA BAĞLI.

Print@PrintByXerox gibi kullanımı kolay
uygulamalar ile, herhangi bir ConnectKey
Teknolojisi yazıcısına ekli bir e-postayı
göndermek ve bunu dünya çapında
herhangi bir ConnectKey Teknolojisi uyumlu
cihaz ile yazdırmak çok kolaydır. İşlem basit,
güvenli ve ücretsizdir.

Bulut üzerinden doğrudan tarayın ya da
yazdırın, dokümanları bireylerle ya da
gruplarla, çoklu adım karmaşası olmadan
kolayca paylaşın, ve basılı kopyalardan
düzenlenebilir dokümanlar oluşturun.
Üstelik tüm bunlar cihaz üzerinden
yapılabilir.

Referans Alınan Güvenlik
Maliyet kontrolü müşterilerimiz için birinci önceliklerdendir. Xerox® ConnectKey ®
Teknolojisi, güvenlik özellikleri ve teknolojileri için endüstri standartlarını aşar.
Tümüyle huzur içinde çalışır.

DAHA YÜKSEK BIR STANDART.

Doküman ve Veri Koruması

Teknolojimize entegre olmasına rağmen,
her ConnectKey uyumlu cihazda güvenlik
için standart bir seviye yoktur. Güvenliğe
yönelik bütünsel dört noktalı yaklaşımımız,
tüm sistem bileşenleri ve açık noktalar
için kapsamlı ve tümüyle kapsayıcı bir
koruma sağlıyor.

Kapsamlı güvenlik önlemlerimiz yalnızca
yazıcıya izinsiz erişimi önlemek ve içindeki
bilgileri emniyete almakla kalmaz.
ConnectKey Teknolojisi, kritik verilerin
kasıtlı ya da kasıtsız olarak izinsiz taraflara
iletilmesini önleyecek özellikler sunar.

İzinsiz Girişi Önleme
ConnectKey Teknolojisi, veri göndererek
ya da doğrudan cihaz ile etkileşimde, kötü
amaçlı saldırıları, kötü amaçlı yazılımların
yayılmasını, ve yazıcının kötü amaçlı/izinsiz
kullanımını önleyen kapsamlı bir dizi özellik
kullanır.
Cihaz başındaki kullanıcıların yanı sıra PC,
sunucu, mobil cihazlar ya da bulut
bağlantıları için erişilebilir olan, kullanıcı
arayüzü ve giriş bağlantı noktaları da dahil
olası tüm erişim noktaları güvenlidir.
Cihaz Algılama
Xerox ® ConnectKey ® Teknolojisi,
başlatırken* ya da yetkili kullanıcılar
tarafından etkinleştirildiğinde kapsamlı bir
Ürün Bilgisi Doğrulama testi çalıştırır. Bu
işlem, yazıcıda zararlı bir değişiklik yapıldığı
saptandığında uyarı verir. McAfee ® Beyaz
Liste oluşturma** teknolojisi kötü amaçlı
yazılımları sürekli olarak izler ve
çalışmalarını otomatik olarak önler.

Doğru kişi cihaz başında olana kadar
dokümanları serbest bırakmayarak
yazdırılan materyalleri korumaktan, taranan
bilginin amaçlanan alıcı dışındaki hedeflere
ulaşmasını önlemeye kadar, ConnectKey
Teknolojisi, en kritik verilerinizi güvende
ve güvenli tutmak için gereken güvenlik
özelliklerini sunar.

İzinsiz Girişi
Önleme
Cihaz Algılama
Doküman ve Veri
Koruması
Güçlü Ortaklıklar

Xerox ayrıca kaydedilen tüm bilgileri en üst
düzeyde şifreleme ile korur. İşlenmiş ya da
kaydedilmiş ama artık gerekli olmayan her
türlü veriyi National Institute of Standards
and Technology (NIST) ve ABD Savunma
Bakanlığı onaylı veri temizleme ve temizlik
algoritmalarını kullanarak silebilirsiniz.***
Harici Ortaklıklar
ConnectKey Teknolojisi McAfee ®*
ortaklığımız sayesinde ekstra güvenlik
standartları sunar. En güvenilir ortamlarda
bile cihazlarımızın güvenilir olduğundan
emin olmak için performansımızı Common
Criteria ve FIPS 140-2 gibi sertifikaların
uluslararası standartlarına göre ölçüyoruz.
* VersaLink cihazlar
** AltaLink ve iSeries cihazlar
*** Yalnızca sabit disk sürücüleri olan cihazlar
için geçerlidir

5

Yeni Nesil Hizmetleri etkinleştirir
Xerox® ConnectKey ® Teknolojisini, Xerox® Yönetilen Yazdırma Hizmetleri ile birleştirmek,
ister büyük ister küçük olsun, organizasyonunuza göre özelleştirilen optimize edilmiş
bir altyapı oluşturur. Son teknoloji ürünü değerlendirme araçlarımız ve üç aşamalı
yaklaşımımız sayesinde doğru teknoloji, uygulama ve çözüm karışımını elde edebilirsiniz.

DEĞERLENDIRME VE OPT IMIZ A SYON

Xerox ® ConnectKey Teknolojisi ile ağınızdaki
her yazıcı ya da çok işlevli yazıcı üzerinde
üstün kontrol için, iş sınırları belirleyebilme,
kullanımı takip edebilme ve yedekleme/geri
yükleme işlemleri yapabilme gibi güçlü
araçlara sahip olacaksınız. Maliyetler
üzerinde daha fazla kontrolünüz olacak, BT
kaynakları üzerindeki baskıyı azaltacaksınız
ve genel performansı artıracaksınız.
ConnectKey Teknolojisi uyumlu cihazlar
Cisco EnergyWise ® uyumludur, bu sayede
filo çapında ya da cihazdan cihaza enerji
kullanımını izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.
İş sınırlarını Xerox® Global Print Driver ® ile
ayarlayın ve materyal ve enerji tasarrufu
sağlayan yazdırma parametrelerini Earth
Smart Printing ile belirleyin. Son kullanıcı
yazıcı kullanımının görünürlüğünü artırırken
atıklarınız ve güç tüketiminiz azalacak.
GÜVENLIK VE ENTEGR A SYON

Endüstri standartlarını ve devlet
yönetmeliklerini karşılayan ve aşan dahili
koruma ile kapsamlı cihaz, doküman ve
veri güvenliğine sahip olacaksınız.
Güvenlik önlemleri arasında Şifrelenmiş
Güvenli Yazdırma ve Yazdırma Kuyruğu
Silme, Sabit Disk Şifreleme ve Disk Üzerine
Yazma yer alır. Cihazdaki dahili koruma
özelliklerinin ötesinde, iletilen verileriniz de
Güvenli E-posta ve Şifreleme'nin ve yanı sıra
McAfee ® Beyaz liste oluşturma* gibi güçlü
üçüncü taraf korumalar ile güvende.
Konu mobil ve bulut yazdırma olduğunda,
ConnectKey Teknolojisi, Android™ cihazları
ve Apple ® AirPrint ® için tabletlerden ve
mobil telefonlardan kolay yazdırma desteği
ile her yerden, her zaman çalışmak için
mobil ve sanal çalışanlara geniş çaplı
güvenlik seçenekleri sağlar.
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OTOMA SYON VE BA SITLEŞT IRME

ConnectKey Teknolojisi uyumlu cihazlar MPS
ile birleştiğinde kağıttan dijitale dönüşümü
hızlandırır. Büyük ve giderek gelişen
indirilebilir uygulamalar kitaplığı, süreçlerin
otomatikleştirilmesine, zaman kazanmaya ve
iş gücü üretkenliğini artırmaya yardımcı olur.
Örneğin, tek dokunuşlu, buluta bağlı
uygulamalar sayesinde kullanıcılar,
Dropbox® ve Google Drive™ gibi popüler
bulut tabanlı depolarda doğrudan tarama

yapabilir, Microsoft Office 365® üzerinden
Tarama/Yazdırma yapabilir, cihaz başında
ya da Microsoft SharePoint ® ve Xerox ®
DocuShare ® gibi özel ya da üçüncü taraf
doküman yönetim sistemleriyle basılı
kopyadan dijital dokümana entegrasyon için
neredeyse sınırsız seçeneklerin herhangi biri
ile kağıt dokümanları aranabilir PDF'lere
dönüştürebilir.
*Yalnızca AltaLink cihazları

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı
Xerox® ConnectKey ® Teknolojisini temel alan çok işlevli yazıcılar birer makineden çok
daha fazlasıdır. Bu cihazlar birer ofis asistanıdır ve ofis dönüşümü ve üretkenlik ekosistemi
içinde, iş akışınız ve ekiplerinizin çalışması için gereken tüm teknolojileri, yetenekleri ve
genişletmeyi bir araya getiren merkez konumundadır.

KOL AY, UYGUL AMA TABANLI IŞLE VSELLIK

ConnectKey teknolojisi, hem yerleşik
uygulamaları hem de Xerox App Gallery
(Uygulama Galerisi) üzerinde mevcut diğer
uygulamalarla iş gücünüze tümüyle yeni
bir esneklik, verimlilik ve olasılık seviyesi
kazandırır.
Yerleşik uygulamalar yazdırma, tarama ve
kopyalama işlevlerini basitleştirir, bunun
yanı sıra kişi listelerine ve sık kullanılan
konumlara erişim sunar, diğer taraftan App
Gallery'de (Uygulama Galerisi) mevcut
uygulamalar, kullanıcıların Print from
Dropbox™ ve Scan to Microsoft ® Office 365
gibi uygulamalara doğrudan kullanıcı
arayüzünden ulaşmasını sağlar.
Xerox ® App Studio ve Kişiselleştirilmiş
Uygulama Oluşturucu (PAB)* ile Xerox iş
ortakları, benzersiz iş akışı gereksinimlerinizi
otomatikleştirmek için daha da sofistike
özelleştirme seviyeleri sunabilir.
Bütün bunlar, süreçleri düzenlemek ve
üretkenliği artırmak için sınırsız fırsatlar sunar.
BULUT BAĞL ANT ILI

ConnectKey ve mobil uygulamaları ile elde
edeceğiniz ileri düzeyde üretkenliğe ek
olarak, Xerox Extensible Interface Platform ®
(giriş seviyesi yazıcılardan büyük ofis çok
işlevli yazıcılarına kadar tüm ConnectKey
Teknolojisi uyumlu cihazlarda yer alan
açık kaynak yazılım platformu) sayesinde
ortaklarımız ve bağımsız yazılım geliştiriciler
doküman yönetimi, iş akışı otomasyonu,
güvenlik ve hesap oluşturma için sofistike
çözümler sunabilir.
Xerox Extensible Interface Platform ® ile
ConnectKey uyumlu yazıcınız ya da çok
işlevli yazıcınız, doküman yönetimi, hesap
oluşturma, mobil yazdırma ve kullanıcı
erişim kontrolleri için kapsamlı, özel
çözümler geliştirerek çalışma şeklinize
göre adapte edilebilir.

Özellik Odağı
XEROX ® E A SY TR ANSL ATOR SERVICE (KOL AY TERCÜME HIZME T I)

Bu hizmet, MFP kullanıcılarının bir dokümanı taramasını ve tercüme edilmiş bir
kopyasını ve/veya e-posta bildirimini hemen almasını sağlayarak fırsatları hayata
geçiriyor. Dokümanlar ya da görseller ayrıca bir PC, herhangi bir iOS ya da Android
cihazdan da hizmete gönderilebilir. Bu, Xerox ® ConnectKey ® Teknolojisi ile
kullanılabilecek gelişmiş yetenekler ve hizmetlerin yalnızca bir örneğidir.

www.xeroxtranslates.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

* Xerox kanal ortağı müşterileri için. Xerox Doğrudan
satış müşterileri, Xerox MFP İş Akışı Uygulama
Özelleştirme Programı hakkında bilgi almak için
kendi satış yöneticileri ile iletişim kurmalıdır.
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Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Xerox Cihazları
®

®

®

Tutarlı bir kullanıcı deneyimi, mobil ve bulut bağlantısı, kolay otomasyon, referans alınan
güvenlik ve işlevselliği artırıp üretkenliği güçlendirmek için her geçen gün genişleyen bir
uygulama kitaplığına erişim ile daha iyi, daha hızlı ve daha akıllı çalışacaksınız.

SIYAH BE YA Z LE T TER /A4 CIHA ZL ARI

RENKLI LE T TER /A4 CIHA ZL ARI

Xerox ® VersaLink ®
C400 Renkli Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
C500 Renkli Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
C600 Renkli Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
B400 Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
B600 Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
B610 Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
C405 Renkli Çok
Fonksiyonlu Yazıcı

Xerox ® VersaLink ® C505
Renkli Çok Fonksiyonlu
Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
C605 Renkli Çok
Fonksiyonlu Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
B405 Çok
Fonksiyonlu Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
B605 Çok Fonksiyonlu
Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
B615 Çok
Fonksiyonlu Yazıcı

RENKLI TABLOID/A 3 CIHA ZL ARI

Xerox ® VersaLink ®
C7000 Renkli Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
C7020/C7025/C7030
Renkli Çok Fonksiyonlu
Yazıcı

SIYAH BE YA Z TABLOID/A 3 CIHA ZL ARI

Xerox ® AltaLink ®
C8030/C8035/C8045/
C8055/C8070 Renkli
Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Xerox ® VersaLink ®
B7025/B7030/B7035
Çok Fonksiyonlu
Yazıcı

Xerox ® AltaLink ®
B8045/8055/8065/8075/
8090 Çok Fonksiyonlu Yazıcı
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