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המערכת הכוללת לפרודוקטיביות בסביבת העבודה.

זה אינו מכשיר.
זה עוזר חכם לסביבת העבודה.
סביבת העבודה של ימינו התפתחה הרבה מעבר למה שמכשיר אחד בודד יכול לעשות כדי
לענות על צרכי הפרודוקטיביות של כוח העבודה המודרני ,הנייד והמחובר תמידית .הגיע הזמן
להפסיק לחשוב על מדפסות כעל סוס עבודה עצמאי שמבצע משימות ספציפיות ולהתחיל
לדרוש פתרונות עדכניים ,מועילים ושימושיים יות ר.

ט כ נ ו ל ו ג י י ת X E R O X ® C O N N E C T K E Y ®
מספקת את הסחורה.

כל מדפסת או מדפסת רב תכליתית התומכת
בטכנולוגיית  ConnectKeyונכללת בקו המוצרים
שלנו הופכת מן היום הראשון למוקד של מערכת
כוללת לעבודה פרודוקטיבית ,מאגדת את כל
ההתקנים שלך במקום אחד ,מספקת חוויית
משתמש אינטואיטיבית ומציעה קישוריות
להתקנים ניידים ולענן ,אבטחה מלאה וגישה
לשירותים משפרי ערך .תוכל לעשות הרבה מעבר
להדפסה ,סריקה והעתקה .תקבל יכולת חיבור
שמעולם לא הכרת.
מ ש פ ח ת X E R O X ® V E R S A L I N K ®

המדפסות והמדפסות הרב תכליתיות ממשפחת
 ,VersaLinkהמציעות פתרון אידיאלי לקבוצות
עבודה קטנות ומבוזרות ללא תמיכת  ITמלאה,
משמשות כעוזרות מבוססות אפליקציות
המציעות סל תכונות מלא למשתמשי סביבת
העבודה .הן מספקות חוויית משתמש
אינטואיטיבית ומאפשרות למשתמשים לעבוד
בכל עת ומכל מקום.
מ ש פ ח ת X E R O X ® A LT A L I N K ® 

המדפסות הרב תכליתיות ממשפחת ,AltaLink
המציעות ביצועים ויכולת הרחבה משופרים
לקבוצות עבודה ריכוזיות בגודל בינוני עד גדול,
מספקות את הסחורה  -הודות לאפשרויות
הגימור המתקדמות הדרושות לעסקים כדי
להגדיל את התפוקה ולקצר את זמן
ביצוע המשימות.
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חוויית משתמש אינטואיטיבית
סוף כל סוף .מדפסות רב תכליתיות שעומדות בציפיות  -עם חוויית משתמש עקבית בכל מגוון
המוצרים  -ובסנכרון מושלם עם התקנים אחרים שאתה מסתמך עליהם בעבודת ך.

שמירה על עקביות.

גע ולך לדרכך במהירות.

הדרך להתאמה אישית.

עם צי של מדפסות התומכות בטכנולוגיית
C onnectKey – מכל דגם – חוויית המשתמש
תמיד עקבית .פונקציות נפוצות פועלות בשיטה
דומה בכל מדפסת כך שהמשתמשים לומדים
פעם אחת ומיישמים בכל מדפסות הצי.

חוויית ריבוי המגע  -השיטה שבה מיליונים
של משתמשי טלפונים ומחשבי לוח מקיימים
אינטראקציה עם ההתקנים המתקדמים ביותר
של ימינו  -עושה כעת את דרכה אל המדפסת או
המדפסת הרב תכליתית כך שתסתמך עליה כדי
לבצע את עבודתך במהירות ובקלות.

הודות לעיצוב הגמיש ,של טכנולוגיית
 ,ConnectKeyניתן להתאים אישית את ממשקי
ההתקנים כך שיציגו רק את האפליקציות
המועדפות שלך – כולל זרימות עבודה ספציפיות
שניתן לגשת אליהן בנגיעה אחת ממיקומים בענן
או ברשת.

בעזרת פעולות החלקה והקשה תוכל לבצע
זרימות עבודה פשוטות יותר במסך צבעוני וגדול
הדומה למסך של מחשב לוח .הורד אפליקציות
מ Xerox App Gallery-והתאם אישית את
הממשק כדי למקם את האפליקציות המועדפות
שלך בחזית ובמרכז .זו דרך חדשה לגמרי  -אך
מוכרת מאוד  -לבצע זרימות עבודה ומשימות
נפוצות בעזרת יכולות רבות עוצמה.

ומכיוון שטכנולוגיית  ConnectKeyמושתתת
על ארכיטקטורת מערכות פתוחה
(Xerox Extensible Interface Platform ®)
קיימות אפשרויות התאמה אישית נרחבות אף
יותר של זרימות עבודה בתחום התמחות ספציפי.

אשפי התקנה חדשים מייעלים את תהליך
ההגדרה כדי שתוכל להתחיל בעבודה עם תמיכת
 ITמועטה או ללא תמיכה כלל .מנהלי התקני
הדפסה מציעים מראה ותחושה זהים וניתן
להשתמש ב Xerox ® Global Print Driver ®-בכל
המדפסות מכל הדגמים.
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מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים
כוח עבודה מחובר – בין אם הוא בבית ,בדרכים או במשרד – מסתמך על מגוון התקנים לביצוע
משימותיו ועל מיקומים מרוחקים רבים שמהם יוכל לשלוח או לקבל מסמכים ומידע .טכנולוגיית
 Xerox® ConnectKey ®מאגדת את כל האפשרויות במקום אחד.

מ ו כ נ ו ת ל צ ו ר ת ה ע ב ו ד ה ש ל ך.

כל המדפסות והמדפסות הרב-תכליתיות
התומכות ב ConnectKey-מעניקות לך את
החופש לעבוד במקום ובאופן הרצויים לך – עם
קישוריות ישירה לG oogle Drive- ,לOneDrive-
ול Dropbox™-וגישה לאפשרויות נוספות
באמצעות .Xerox ® App Gallery
היכולת להתחבר ולהדפיס מהתקנים מרובים
חיונית לעובד הנייד של ימינו ,והמדפסות הרב
תכליתיות עם  ConnectKeyמוכנות לעבודה,
עם קישוריות  Wi-Fiאופציונלית ,עם שיוך
בהקשה בעזרת N ear Field Communication
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( ,)NFCעם אפליקציית Apple ® AirPrint ®ועם
אפליקציות מקוריות שלנו המותאמות לGoogle-
 ,Cloud Print™עם  Xerox ®Print Serviceעבור
 Android™ועם.Mopria ®
פתרון נוח ו רב תכל יתי ע ם חיב ו ר לע נן .

בעזרת אפליקציות קלות לשימוש כגון
 ,Print@PrintByXeroxקל להדפיס עם כל מדפסת
בעלת טכנולוגיית  .ConnectKeyכל שעליך
לעשות הוא לשלוח הודעה עם קובץ מצורף
בדואר אלקטרוני ולאחזר אותה מכל התקן בעולם
שתומך בטכנולוגיית  .ConnectKeyזו דרך קלה
ובטוחה ללא תשלום.

סרוק או הדפס ישירות לענן או ממנו ,שתף
מסמכים בקלות עם אנשים או עם קבוצות ללא
צורך לעבור דרך שלבים מרובים וצור מסמכים
ניתנים לעריכה ממקורות בדפוס .כל זאת ניתן
לעשות הישר מההתקן.

אבטחה חסרת תקדים
אבטחה נמצאת בראש סדר העדיפויות של כל עסק .טכנולוגיית Xerox® ConnectKey ®מספקת
תכונות אבטחה וטכנולוגיות אבטחה המתעלות על תקני התעשייה .עבודה בשקט נפשי מלא.

ס ט נ ד ר ט ג ב ו ה י ו ת ר.

הגנה על מסמכים ועל נתונים

על אף שהאבטחה כלולה כסטנדרט בטכנולוגיה
שלנו ,אין שום דבר סטנדרטי ברמות האבטחה
שמציע כל התקן התומך ב .ConnectKey-אנחנו
נוקטים גישה הוליסטית לאבטחה המבוססת על
ארבע נקודות ומבטיחה הגנה מקיפה וכוללת לכל
רכיבי המערכת ולכל נקודות התורפה.

אמצעי האבטחה המקיפים שלנו אינם מסתפקים
במניעת גישה בלתי מורשית למדפסת ,אלא גם
מאבטחים את המידע שלך מבפנים .טכנולוגיית
 ConnectKeyמספקת יכולות המונעות שידור
בכוונה או בשוגג של נתונים חיוניים לגורמים
בלתי מורשים.

מניעת חדירה

טכנולוגיית  ConnectKeyנוקטת שלל אמצעים
כדי לספק לך את ההגנה הדרושה להגנה על נכסי
הנתונים החיוניים ביותר שלך ולאבטחתם .למשל,
היא אינה משחררת מסמכים עד שהמשתמש
המתאים ניגש להתקן ,כדי להגן על חומרים
מודפסים ,והיא מונעת ממידע שנסרק להגיע
לגורמים נוספים מעבר לנמען המיועד שלו.

טכנולוגיית  ConnectKeyמשתמשת בסדרת
יכולות מקיפה המונעת התקפות זדוניות,
התפשטות של תוכנות זדוניות ושימוש לרעה
במדפסת או גישה בלתי מורשית אליה ,דרך
נתונים משודרים או דרך אינטראקציה
ישירה בהתקן.
כל נקודות הגישה האפשרויות מאובטחות,
כולל ממשק המשתמש ויציאות הקלט הנגישות
למשתמשים חולפים וכן החיבורים למחשבים,
לשרתים ,להתקנים ניידים ולענן.
זיהוי התקנים
טכנולוגיית Xerox ® ConnectKey ®עורכת בדיקת
אימות קושחה מקיפה ,בעת הפעלת המדפסת*
או כאשר משתמשים מורשים מפעילים אותה
במדפסת .זו מערכת שמפעילה התראה ברגע
שהיא מזהה שנעשו שינויים מזיקים במדפסת.
טכנולוגיית M cAfee ® Whitelisting** סורקת
ללא הרף אחר תוכנות זדוניות ומונעת מהן
לפעול באופן אוטומטי.

 Xeroxמגינה גם על כל המידע המאוחסן שלך,
באמצעות הצפנה ברמה הגבוהה ביותר .תוכל
למחוק נתונים שעובדו או שנשמרו אשר אינך
זקוק להם עוד באמצעות אלגוריתמים למחיקת
נתונים ולנִ ּקּו יָם שאושרו על-ידי המכון הלאומי
לתקנים וטכנולוגיה ( )NISTועל-ידי מחלקת
ההגנה של ארצות הברית***.

מניעת חדירה

זיהוי התקנים
הגנה על מסמכים
ועל נתונים
שותפויות חיצוניות

שותפויות חיצוניות
טכנולוגיית  ConnectKeyמציעה סטנדרטים
נוספים של אבטחה בעזרת השותפות שלנו עם
M cAfee ®* .אנחנו משווים את הביצועים שלנו
לתקנים בינלאומיים באמצעות אישורים כגון
 Common Criteriaו FIPS 140-2-כדי לוודא
שההתקנים שלנו מהימנים גם בסביבות בעלות
רמת האבטחה הגבוהה ביות ר.
* התקני VersaLink
** התקני  AltaLinkוiSeries-
*** חל על התקנים בעלי כונני דיסק קשיח בלבד
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אפשרות לשירותים של הדור הבא
שילוב טכנולוגיית Xerox® ConnectKey ®עם  Xerox® Managed Print Servicesיוצר תשתית
אופטימלית ניתנת להתאמת צרכי הארגון שלך – בין אם הוא גדול או קטן .כלי ההערכה
המתקדמים שלנו וגישת שלושת השלבים מבטיחים לך את השילוב המתאים של טכנולוגיה,
אפליקציות ופתרונות.

הערכה ומיטוב

טכנולוגיית  Xerox ® ConnectKeyמספקת כלים
רבי עוצמה המעניקים לך שליטה מלאה בכל
מדפסת ובכל מדפסת רב תכליתית שנמצאת
ברשת שלך – כולל יכולת להגדיר הגבלות על
משימות ,לפקח על השימוש ולבצע פעולות גיבוי
ושחזור .תקבל שליטה טובה יותר בעלויות ,תקל
את העומס על משאבי ה IT-ותשפר את רמת
הביצועים הכוללת.
התקנים התומכים בטכנולוגיית ConnectKey
תואמים ל ,Cisco EnergyWise ®-כך שיש לך
אפשרות לפקח על ניצול האנרגיה ולשלוט בו
בצי כולו או בכל התקן בנפרד .הגדר הגבלות
על משימות באמצעות Xerox ® Global Print
 Driver ®והגדר פרמטרי הדפסה לחיסכון בחומרים
ובאנרגיה באמצעות  .Earth Smart Printingתוכל
לצמצם את כמות הפסולת ואת צריכת החשמל
ובד בבד לקבל תמונה ברורה יותר לגבי השימוש
שעושים משתמשי הקצה במדפסות.
אבטחה ושילוב

תקבל אבטחה מקיפה להתקנים ,למסמכים
ולנתונים ,עם מנגנוני הגנה מובנים העומדים
בתקני התעשייה ובתקנות הממשלתיות ואף
מתעלים עליהם.
תקבל אמצעי אבטחה כגון הדפסה מוצפנת
מאובטחת ומחיקת תור הדפסות ,הצפנת דיסק
קשיח ומחיקת דיסק .מעבר למנגנוני הגנה
המובנים בהתקן ,גם הנתונים המשודרים בטוחים
יותר – באמצעות אבטחת דואר אלקטרוני
והצפנה ובאמצעות יכולות הגנה רבות עוצמה
מגורמי צד שלישי כגון M cAfee ® Whitelisting*.
בכל הקשור להדפסה מהענן ומהתקנים ניידים,
טכנולוגיית  ConnectKeyמעניקה לעובדים
הניידים והווירטואליים מגוון רחב של אפשרויות
מאובטחות כדי שיוכלו לעבוד מכל מקום בכל
עת – כולל תמיכה בהדפסה נוחה ממחשבי לוח
ומטלפונים ניידים עם תמיכה בהתקניAndroid™
וב.Apple ® AirPrint ®-
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אוטומציה ופשטות

התקנים התומכים בטכנולוגיית ,ConnectKey
בשילוב עם  ,MPSמאיצים את המעבר מגרסת
הדפוס לגרסה הדיגיטלית .ספרייה הולכת
וגדלה של אפליקציות להורדה עוזרת להפוך
תהליכים לאוטומטיים ,כדי לחסוך זמן ולשפר
את הפרודוקטיביות של כוח העבודה .לדוגמה,
אפליקציות המופעלות בנגיעה אחת ומחוברות
לענן מאפשרות למשתמשים לבצע סריקות
ישירות אל ומתוך מאגרים מבוססי ענן פופולריים

כגון Dropbox®ו Google Drive™-וכן לסרוק
אל/להדפיס מתוך,Microsoft Office 365®
להפוך מסמכי דפוס לקבצי  PDFשניתן לבצע
בהם חיפושים הישר מההתקן או לבצע כל אחת
מבין האפשרויות הכמעט בלתי מוגבלות לשילוב
מסמכים מגרסת דפוס לגרסה דיגיטלית בעזרת
מערכות קנייניות ומערכות צד שלישי לניהול
מסמכים כגוןMicrosoft SharePoint ®
ו .Xerox ® DocuShare ®-
*התקני  AltaLinkבלבד

פתח לאפשרויות חדשות
מדפסות רב תכליתיות המושתתות על טכנולוגיית Xerox® ConnectKey ®הן יותר ממכשי ר .הן
משמשות כעוזרות בסביבת העבודה ,עומדות במוקד המערכת הכוללת לשינוי ולפרודוקטיביות
בסביבת העבודה ומשלבות את כל הטכנולוגיות ,היכולות ויכולת ההרחבה הדרושות לזרימת
העבודה שלך ושל הצוותים שלך.

פונקציונליות נוחה המבוססת
על אפליקציות

טכנולוגיית  ConnectKeyמציעה לעובדים שלך
גמישות ,יעילות ויכולת ברמה חדשה לגמרי,
הן באמצעות האפליקציות המקוריות שלה והן
באמצעות אפליקציות זמינות אחרות שניתן
להשיג דרך .Xerox App Gallery
אפליקציות מקוריות מפשטות את פונקציות
ההדפסה ,הסריקה וההעתקה ,וכן מספקות
גישה לרשימות אנשי קשר ולמיקום נפוץ ,ואילו
אפליקציות הזמינות דרך  App Galleryמאפשרות
למשתמשים להוריד אפליקציות ללא שרת כגון
 Print from Dropbox™ולסרוק לMicrosoft® -
 Office 365הישר מתוך ממשק המשתמש.
באמצעות  Xerox ® App StudioוPersonalised-
A pplication Builder ()PAB* ,שותפי Xerox
יכולים להציע התאמה אישית ברמה מתוחכמת
אף יותר במטרה לחולל אוטומציה בדרישות
זרימת העבודה הייחודית שלך.
כל אלו יוצרים מגוון בלתי מוגבל של הזדמנויות
לייעל תהליכים ולשפר את הפרודוקטיביות.
חיבור לענן

בנוסף לשיפור הדרמטי בפרודוקטיביות שתקבל
הודות ל ConnectKey-ולאפליקציות הניידות
שלהXerox Extensible Interface Platform ®,
שלנו (פלטפורמת תוכנות בארכיטקטורה פתוחה
הזמינה בכל ההתקנים שתומכים בטכנולוגיית
 ,ConnectKeyהחל ממדפסות פשוטות ועד
למדפסות רב תכליתיות למשרדים גדולים)
מאפשרת לשותפים שלנו ולמפתחי התוכנה
העצמאיים שעובדים אתנו להציע פתרונות
מתוחכמים לניהול מסמכים ,לאוטומציה של
זרימות עבודה ,לאבטחה ולהנהלת חשבונות.
באמצעות Xerox Extensible Interface
 ,Platform ®המדפסת או המדפסת הרב
תכליתית שברשותך אשר תומכת בטכנולוגיית
 ConnectKeyיכולה להתאים את עצמה לשיטת
העבודה שלך בעזרת פתרונות מקיפים ,מותאמים
אישית ומשפרי פרודוקטיביות לניהול מסמכים,
להנהלת חשבונות ,להדפסה מהתקנים ניידים
ולבקרות גישת משתמשים.

התמקדות בתכונות
ש י ר ו ת X E R O X® E A S Y T R A N S L AT O R

שירות זה מציע אפשרויות חדשות מכיוון שהוא מאפשר למשתמשי מדפסות רב תכליתיות
לסרוק מסמך ולקבל מיד גרסה מתורגמת בדפוס ו/או בדואר אלקטרוני .ניתן גם לשלוח לשירות
מסמכים או תמונות ממחשב ומכל התקן  iOSאו  .Androidזו רק דוגמה אחת ליכולות ולשירותים
המתקדמים שניתן לקבל דרך טכנולוגייתXerox ® ConnectKey ®.

למידע נוסף ,בקר באתר www.xeroxtranslates.com

* ללקוחות של שותפי ערוץ של  .Xeroxהלקוחות של צוות
המכירות של  Xerox Directמתבקשים לפנות לנציגי
המכירות שלהם כדי לקבל מידע על תוכנית ההתאמה
האישית של אפליקציות זרימות עבודה למדפסות רב
תכליתיות של .Xerox
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התקניXerox  המבוססים על טכנולוגייתXerox ConnectKey 
®

®

®

תוכל לעבוד בצורה טובה ,מהירה וחכמה יותר עם חוויית משתמש עקבית ,קישוריות להתקנים
ניידים ולענן ,אוטומציה פשוטה ,אבטחה חסרת תקדים וגישה לספרייה הולכת וגדלה של
אפליקציות להרחבת הפונקציונליות ולשיפור הפרודוקטיביות.

התק ני הדפסה בצ בע לני יר ב ג ו דל LE T T ER /A4

התק ני הדפסה ב שח ו ר -לב ן לני יר ב ג ו דל LE T T ER /A4

מדפסת בצבע ®Xerox
VersaLink® C400

מדפסת בצבע ®Xerox
VersaLink® C500

מדפסת בצבע ®Xerox
VersaLink® C600

מדפסת ®Xerox
VersaLink® B400

מדפסת Xerox®
VersaLink® B600

מדפסת ®Xerox
VersaLink® B610

מדפסת רב תכליתית
בצבע ®Xerox
VersaLink® C405

מדפסת רב תכליתית בצבע
Xerox® VersaLink® C505

מדפסת רב תכליתית
בצבע Xerox®
VersaLink® C605

מדפסת רב תכליתית
®Xerox® VersaLink
B405

מדפסת רב תכליתית
Xerox® VersaLink®
B605

מדפסת רב תכליתית
®Xerox® VersaLink
B615

ה ת ק נ י ה ד פ ס ה ב צ ב ע ל נ י י ר ב ג ו ד ל TA B L O I D / A 3

מדפסת בצבע ®Xerox
VersaLink® C7000

מדפסת רב-תכליתית בצבע
Xerox® VersaLink® C7020/
C7025/C7030

מדפסת רב-תכליתית בצבע
Xerox® AltaLink® C8030/
C8035/C8045/C8055/
C8070

ה ת ק נ י ה ד פ ס ה ב ש ח ו ר  -ל ב ן ל נ י י ר ב ג ו ד ל TA B L O I D / A 3

מדפסת רב-תכליתית
®Xerox® VersaLink
B7025/B7030/B7035

למידע נוסף על טכנולוגיית  ,ConnectKeyבקר באתר www.xerox.com
 .©2017 Xerox Corporationכל הזכויות שמורותXerox®. Xerox ,וסימן פיגורטיבי ®AltaLink®,ConnectKey®,Global Print Driver®,VersaLink®,
ו Xerox Extensible Interface Platform®- הם סימנים מסחריים של  Xerox Corporationבארצות הברית ו/או בארצות אחרות .המידע בחוברת זו עשוי
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מדפסת רב-תכליתית
Xerox® AltaLink® B8045/
8055/8065/8075/8090

