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Työpaikan tuottavuutta tukeva ekosysteemi.

Se ei ole vain laite,
vaan työpaikan älykäs apulainen.
Nykyiset työpaikat ovat kehittyneet niin vaativiksi, että yksi laite ei pysty täyttämään modernin,
mobiilin ja aina verkkoyhteyksissä olevan henkilöstön tarpeita. Enää ei kannata ajatella
tulostimia erillisinä, yhden tehtävän työjuhtina. Sen sijaan kannattaa vaatia ajantasaisempia,
monipuolisia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja.

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA
TARJOAA MONIA ETUJA.

Mikä tahansa valikoimastamme löytyvä
ConnectKey-teknologiaa käyttävä tulostin
tai monitoimitulostin muodostaa tuottavan
ekosysteemin keskipisteen. Se yhdistää kaikki
laitteet, tarjoaa intuitiivisen käyttökokemuksen,
tarjoaa mobiili- ja pilviyhteyksiä, varmistaa
tietoturvan ja tuo käyttöön lisäarvopalveluja. Se
ei ole siis pelkästään tulostamista, skannausta ja
kopiointia. Yhteydet ovat paremmat kuin koskaan.

XEROX® VERSALINK® -TUOTESARJA.

VersaLink-tuotesarjan tulostimet ja
monitoimitulostimet sopivat ihanteellisesti
pienemmille työryhmille, joilla ei ole täyttä
IT-tukea. Niiden toiminnan keskipisteessä
ovat sovellukset ja ne ovat todellisia työpaikan
apulaisia. Ne tarjoavat intuitiivisen
käyttökokemuksen, ja mahdollistavat käyttäjien
työskentelyn missä ja milloin tahansa.

XEROX® ALTALINK® -TUOTESARJA.

AltaLink-tuotesarjan monitoimitulostimet
tarjoavat enemmän suorituskykyä ja
skaalautuvuutta keskitetysti toimiville
keskikokoisille ja suurille työryhmille. Niiden
edistyneet viimeistelyvaihtoehdot antavat
yrityksille mahdollisuuden tuottaa
vaikuttavampia asiakirjoja ja säästää aikaa.
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Intuitiivinen käyttökokemus
Vihdoinkin tarjolla on monitoimitulostimia, jotka toimivat juuri niin kuin odotat niiden toimivan.
Käyttökokemus on yhdenmukainen kaikilla tuotevalikoiman laitteilla – ja ne toimivat hienosti
yhdessä muiden laitteiden kanssa, joita työtehtävien suorittamiseen tarvitaan.

YHDENMUKAISUUTTA.

PELKKÄ KOSKETUS RIITTÄÄ.

OMIIN TARPEISIIN MUKAUTETTU.

ConnectKey-teknologiaa käyttävien laitteidemme
käyttökokemus on aina yhdenmukainen –
mallista riippumatta. Yleiset toiminnot ovat
samanlaisia kaikilla laitteilla, joten käyttäjien
täytyy oppia toiminnot vain kerran kaikkia
laitteita varten.

Monikosketustekniikalla toimiva kosketusnäyttö –
samankaltainen kuin miljoonissa puhelimissa
ja tableteissa – tekee tulostimen tai
monitoimitulostimen käytöstä nopeaa ja helppoa.

ConnectKey-teknologian joustavuuden ansiosta
laitteiden käyttöliittymää voi mukauttaa omiin
tarpeisiin niin, että esillä ovat vain eniten käytetyt
sovellukset – mukaan lukien pilvipalveluihin tai
verkkotallennukseen liittyvät yhden painalluksen
toiminnot.

Opastettu asennus nopeuttaa käyttöönottoa,
eikä siihen tarvita juuri lainkaan IT-tukea, jos
ollenkaan. Tulostusajurit näyttävät ja tuntuvat
samanlaisilta, ja Xerox® Global Print Driver®
toimii kaikilla laitteilla mallista riippumatta.

Pyyhkäisy, napautus ja nipistys vievät läpi
yksinkertaisten valikoiden suurella ja värikkäällä
tabletin kaltaisella näytöllä. Sovelluksia voi
ladata suoraan Xerox App Gallerysta ja
käyttöliittymän voi sopeuttaa niin, että eniten
käytetyt sovellukset ovat keskeisimmin esillä.
Tämä on aivan uusi – mutta silti täysin tuttu –
tapa suorittaa laitteella niin monimutkaisia kuin
yksikertaisiakin tehtäviä.

Koska ConnectKey-teknologia perustuu avoimeen
järjestelmäarkkitehtuuriin (Xerox Extensible
Interface Platform®), räätälöintiä voidaan tehdä
todella erikoistuneillekin työnkuluille.
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Mobiili- ja pilviyhteydet
Henkilöstö on koko ajan verkkoyhteyksissä, riippumatta siitä ovatko he kotona, tien päällä vai
toimistolla. He käyttävät monenlaisia laitteita työnsä tekemiseen monissa eri paikoissa, joista
he haluavat lähettää tai noutaa asiakirjoja tai tietoja. Xerox® ConnectKey® -teknologia kokoaa
kaiken yhteen.

SOPII TYÖSKENTELYTAPAASI.

Kaikki ConnectKey-yhteensopivat tulostimet
ja monitoimitulostimet antavat vapauden
työskennellä missä ja miten tahansa, sillä niistä
on suora yhteys Google Drive-, OneDrive- ja
DropBox™-pilvipalveluihin sekä mahdollisuus
käyttää Xerox App Galleryn kautta saatavia
lisäsovelluksia.
Nykyisen mobiilin työskentelytavan takia on
tärkeää, että eri laitteilta voi luoda yhteydet
helposti tulostamista varten. ConnectKey-laitteet
ovat valmiina toimintaan, sillä niissä on
valinnaisena Wi-Fi-yhteydet ja etupaneeliin
integroitu NFC-yhteys (Near Field
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Communication Tap-to-Pair). Niillä toimii myös
Apple® AirPrint® sekä Google Cloud Print™,
Xerox® Print Service for Android™ ja Mopria®.

HELPOT YHTEYDET PILVIPALVELUIHIN.

Helppokäyttöiset sovellukset, kuten
Print@PrintByXerox, tekevät ConnectKeytulostimilla tulostamisesta yhtä helppoa kuin
liitetiedoston lähettämisestä sähköpostitse.
Tulosteen voi sitten noutaa miltä tahansa
ConnectKey-yhteensopivalta laitteelta missä
tahansa maailmassa. Se on helppoa, suojattua
ja maksutonta.

Monitoimitulostimelta voi skannata suoraan
pilvipalveluun, asiakirjoja voi jakaa helposti
yksittäisille henkilöille tai ryhmille, ja
muokattavia asiakirjoja saa luotua helposti
paperilähteistä. Kaikki se onnistuu suoraan
laitteelta.

Huippuluokan tietoturvaa
Tietoturva on jokaiselle yritykselle prioriteetti. Xerox® ConnectKey® -teknologia ylittää alan
tietoturvatoimintojen ja -teknologioiden standardit. Täydellistä mielenrauhaa.

STANDARDEJA KORKEAMPI SUOJAUS.

Asiakirjojen ja tietojen suojaus

ConnectKey-yhteensopivien laitteiden tarjoama
tietoturva ylittää alan standardit. Kokonaisvaltainen
tietoturva-ajattelumme varmistaa kattavan
suojan kaikille järjestelmän osille ja
haavoittuvuuksille.

Kattavat tietoturvatoimenpiteemme eivät
pelkästään estä tulostimen luvatonta käyttöä
ja suojaa tulostimen sisällä olevia tietoja.
ConnectKey-teknologia antaa mahdollisuuden
ehkäistä kriittisten tietojen tarkoituksellista tai
tahatonta siirtoa luvattomiin kohteisiin.

Tunkeutumisen esto
ConnectKey-teknologia käyttää hyväkseen
monipuolisia toimintoja, jotka ehkäisevät
hyökkäyksiä, haittaohjelmien leviämistä sekä
tulostimen luvatonta käyttöä – olipa kyseessä
tulostimelle lähetetty data tai suora käyttö
laitteen luona.
Kaikki mahdolliset yhteystavat ovat suojattuja,
mukaan lukien käyttöliittymä, laitteen luona
käytettävissä olevat liitännät, sekä yhteydet
tietokoneilta, palvelimilta, mobiililaitteilta
tai pilvipalveluista.
Laitteen tunnistus
Xerox® ConnectKey® -teknologia suorittaa
kattavan laiteohjelmiston tarkistustestin joko
käynnistyksen* yhteydessä tai valtuuten
käyttäjän aktivoimana. Jos tulostimessa
havaitaan haitallisia muutoksia, siitä annetaan
hälytys. McAfee® Whitelisting** -teknologia
valvoo tulostinta jatkuvasti mahdollisten
haittaohjelmien varalta ja estää automaattisesti
niiden toiminnan.

Asiakirjat eivät tulostu laitteella ennen kuin oikea
käyttäjä on laitteen luona, eikä skannattu tieto
välity muualle kuin tarkoitetulle vastaanottajalle.
Nämä ovat muutamia tapoja, joilla ConnectKeyteknologia vastaa yrityksesi tarpeita pitää
kriittisen tärkeät tiedot suojattuina.
Xerox suojaa myös kaikki tallennetut tiedot
käyttämällä korkeimman tason salausta. Kun
käsiteltyjä tai tallennettuja tietoja ei enää tarvita,
ne voidaan poistaa Yhdysvaltain National
Institute of Standards and Technology (NIST)
-viraston ja Yhdysvaltain puolustusvoimien
hyväksymillä tietojen poisto- ja
puhdistusalgoritmeilla.***

Tunkeutumisen
esto
Laitteen tunnistus
Asiakirjojen ja
tietojen suojaus
Ulkoiset
yhteistyökumppanit

Ulkoiset yhteistyökumppanit
ConnectKey-teknologia tarjoaa lisäturvaa
yhteistyössä McAfeen®** and Ciscon® kanssa.
Me mittaamme laitteidemme turvallista
toimintaa käyttämällä kansainvälisiä
standardeja ja sertifiointeja kuten Common
Criteria ja FIPS 140-2 varmistaaksemme, että
laitteisiimme voidaan luottaa jopa tiukimmin
valvoituissa ympäristöissä.

* VersaLink-laitteet
** AltaLink- ja iSeries-laitteet
*** Koskee vain kiintolevyllä varustettuja laitteita
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Mahdollistaa seuraavan sukupolven palvelut
Kun Xerox® ConnectKey® -teknologia yhdistetään Xerox®-tulostuksenhallintapalveluihin, saadaan
optimoitu infrastruktuuri, joka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin – yrityksen koosta riippumatta.
Huippuluokan arviointityökalumme ja kolmivaiheinen lähestymistapamme varmistavat, että
käytössänne on oikea teknologian, sovellusten ja ratkaisujen yhdistelmä.

ARVIOINTI JA OPTIMOINTI

Xerox® ConnectKey -teknologia tarjoaa tehokkaita
työkaluja, joilla voidaan hallita jokaista verkossa
olevaa tulostinta ja monitoimitulostinta. Niille
voidaan esimerkiksi asettaa tulostusmäärien
rajoituksia, niiden käyttöä voidaan valvoa ja niille
voidaan suorittaa varmuuskopiointi- ja
palautustoimenpiteitä*. Kustannukset pysyvät
paremmin hallinnassa, IT-resursseja vapautuu
ja kokonaistulokset paranevat.
ConnectKey-teknologiaa käyttävät laitteet ovat
Cisco EnergyWise® -yhteensopivia, joten niiden
energiankulutusta voidaan valvoa ja hallita
laitekohtaisesti tai kaikkia laitteita yhdessä.
Xerox® Global Print Driver® -ajurilla voi asettaa
tulostusmäärien rajoituksia tai valita materiaalia
ja energiaa säästäviä Earth Smart Printing
-asetuksia. Jätteiden määrää ja energian
kulutusta voidaan vähentää ja samalla näkyvyys
loppukäyttäjille paranee.

SUOJAUS JA INTEGROINTI

Laitteen, asiakirjojen ja tietojen suojaus on
kattavaa, sillä laitteen sisäinen tietoturva vastaa
alan standardeja ja valtiollisia säädöksiä – ja
ylittää niiden vaatimukset.
Tietoturvatoiminnoista voidaan mainita muun
muassa suojattu tulostus, tulostusjonon poisto,
kiintolevyn salaus ja levyn ylikirjoitus**.
Laitteessa olevien suojaustoimintojen lisäksi
myös tiedonsiirto on entistä turvallisempaa –
käytössä on sähköpostin suojaus ja salaus
sekä yhteistyökumppaneidemme tehokkaat
tietoturvaratkaisut, kuten McAfee® Whitelisting*.
ConnectKey-teknologia tarjoaa myös hyvät
mahdollisuudet mobiili- ja virtuaalityöskentelyyn,
sillä käytettävissä on monenlaisia tietoturvallisia
tapoja työskennellä missä ja milloin tahansa.
Muun muassa tableteilta ja puhelimilta
tulostaminen käy helposti, kun tulostimet tukevat
Android™-laitteita ja Apple® AirPrint® -toimintoa.
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AUTOMAATIO JA YKSINKERTAISTAMINEN

Kun ConnectKey-teknologiaa käyttävät laitteet
yhdistetään tulostuksenhallintapalveluihin,
siirtyminen paperista digitaaliseen helpottuu.
Tarjolla on myös suuri ja kasvava valikoima
ladattavia sovelluksia, joilla voi automatisoida
prosesseja, säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta.
Esimerkiksi pilvipalveluihin yhteydessä olevat
sovellukset toimivat yhdellä kosketuksella – niillä voi
vaikkapa skannata suoraan suosittuihin
pilvitallennuspalveluihin, kuten DropBox® ja Google

Drive™. Skannaus ja tulostus onnistuu myös
suoraan Microsoft Office 365®:lla, ja
paperiasiakirjat voi muuntaa haettaviksi PDFtiedostoiksi suoraan laitteella. Lisäksi tarjolla on
periaatteessa rajattomasti muita vaihtoehtoja
paperi- ja digitaalisten asiakirjojen integrointiin
Xeroxin omilla ja muiden valmistajien
asiakirjanhallintajärjestelmillä, kuten Microsoft
SharePoint® ja Xerox® DocuShare®.
* Vain AltaLink-laitteet
** Ei koske SSD-levyjä

Uusia mahdollisuuksia
Xerox® ConnectKey® -teknologiaa käyttävät tulostimet ovat paljon muutakin kuin vain laitteita.
Ne ovat työpaikan apulaisia, jotka ovat työnteon muutosten keskipisteessä. Tämä tuottava
ekosysteemi yhdistää kaikki teknologiat ja ominaisuudet, joita tarvitaan sujuvaan työntekoon.

HELPOT SOVELLUSPOHJAISET TOIMINNOT

ConnectKey-teknologia tarjoaa aivan
uudenlaista tuottavuutta, tehokkuutta ja
mahdollisuuksia työntekijöille – sekä valmiiksi
asennetuilla että Xerox App Galleryn kautta
ladattavilla sovelluksilla.
Valmiiksi asennetut sovellukset yksinkertaistavat
tulostus-, skannaus ja kopiointitoimintoja, sekä
antavat pääsyn yhteystietoihin ja usein
käytettyihin kohteisiin. App Galleryn sovelluksista
löytyy muun muassa sovelluksia, joilla voi
tulostaa DropBox™-palvelusta tai skannata
Microsoft® Office 365:een suoraan
käyttöliittymästä.
Xerox® App Studio ja Personalised Appli
cation Builder (PAB)* tarjoavat Xeroxin
yhteistyökumppaneille mahdollisuuden kehittää
yrityksille vieläkin edistyneempää räätälöintiä
oman toiminnan tarpeisiin.
Laitteet tarjoavat siis lähes rajattomia
mahdollisuuksia prosessien tehostamiseen
ja tuottavuuden parantamiseen.

PILVIYHTEYDET

Sen lisäksi, että ConnectKey ja sen
mobiilisovellukset parantavat tuottavuutta,
Xerox Extensible Interface Platform® (avoimen
arkkitehtuurin ohjelmistoalusta ConnectKeyteknologiaa käyttäville laitteille yksinkertaisista
tulostimista suuriin monitoimitulostimiin)
antaa Xeroxin yhteistyökumppaneille ja
riippumattomille ohjelmistokehittäjille
mahdollisuuden tarjota edistyneitä ratkaisuja
asiakirjanhallintaan, työnkulun automatisointiin,
tietoturvaan ja tilikirjaukseen.
Xerox Extensible Interface Platform®
mahdollistaa ConnectKey-yhteensopivien
tulostinten ja monitoimitulostinten työnkulkujen
mukauttamisen tuottavuutta lisäävillä
ratkaisuilla esimerkiksi asiakirjanhallintaan,
tilikirjaukseen, mobiilitulostukseen ja
käyttöoikeuksien hallintaan.

Ominaisuuksia
XEROX® EASY TRANSLATOR SERVICE

Tämän palvelun avulla monitoimilaitteen käyttäjät voivat skannata asiakirjan ja saada siitä
nopeasti käännöksen tulostettuna ja/tai sähköpostitse. Asiakirjoja tai kuvia voi lähettää
palveluun myös tietokoneelta tai iOS- ja Android-laitteilta. Tämä on vain yksi esimerkki
edistyneistä toiminnoista ja palveluista, joita Xerox® ConnectKey® -teknologia tarjoaa.

Lue lisää osoitteesta www.xeroxtranslates.com.

* Palvelu tarjolla partnereidemme kautta. Xeroxin
suurasiakkaat voivat ottaa yhteyttä omaan
myyntiedustajaansa saadakseen lisätietoja Xerox
MFP Workflow App Customisation -ohjelmasta.
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Xerox ConnectKey -teknologiaa käyttävät Xerox -laitteet
®

®

®

Työnteko sujuu paremmin, nopeammin ja älykkäämmin yhtenäisen käyttökokemuksen, mobiilija pilviyhteyksien, helpon automaation, huippuluokan tietoturvan sekä toimintoja ja tuottavuutta
parantavan sovellusvalikoiman ansiosta.

A4-MUSTAVALKOLAITTEET

A4-VÄRILAITTEET

Xerox® VersaLink®
C400 -väritulostin

Xerox® VersaLink®
C500 -väritulostin

Xerox® VersaLink®
C600 -väritulostin

Xerox® VersaLink®
B400 -tulostin

Xerox® VersaLink®
B600 -tulostin

Xerox® VersaLink®
B610 -tulostin

Xerox® VersaLink® C405
-värimonitoimitulostin

Xerox® VersaLink® C505
-värimonitoimitulostin

Xerox® VersaLink® C605
-värimonitoimitulostin

Xerox® VersaLink®
B405
-monitoimitulostin

Xerox® VersaLink® B605
-monitoimitulostin

Xerox® VersaLink®
B615
-monitoimitulostin

A3-MUSTAVALKOLAITTEET

A3-VÄRILAITTEET

Xerox® VersaLink®
C7000 -väritulostin

Xerox® VersaLink®
C7020/C7025/C7030
-värimonitoimitulostin

Xerox® AltaLink®
C8030/C8035/C8045/
C8055/C8070
-värimonitoimitulostin

Xerox® VersaLink®
B7025/B7030/B7035
-monitoimitulostin

Xerox® AltaLink®
B8045/8055/8065/
8075/8090
-monitoimitulostin

www.xerox.com
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