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Το οικοσύστημα για παραγωγικότητα στο γραφείο.

Δεν είναι απλά ένα μηχάνημα.
Είναι ένας έξυπνος βοηθός για
το χώρο εργασίας.
Ο σύγχρονος χώρος εργασίας έχει εξελιχθεί πέρα από τις δυνατότητες οποιουδήποτε
μεμονωμένου μηχανήματος για να ικανοποιεί τις ανάγκες παραγωγικότητας του σύγχρονου,
μετακινούμενου εργατικού δυναμικού που είναι πάντα σε σύνδεση. Είναι ώρα να σταματήσουμε
να σκεφτόμαστε τους εκτυπωτές ως αυτόνομα παραγωγικά εργαλεία για συγκεκριμένες
εργασίες και να αρχίσουμε να απαιτούμε περισσότερο ενημερωμένες, χρήσιμες – και με
δυνατότητα χρήσης – λύσεις.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ XEROX® CONNECTKEY®
ΈΧΕΙ ΆΡΙΣΤΗ ΑΠΌΔΟΣΗ.

Κάθε εκτυπωτής και πολυλειτουργικός
εκτυπωτής με δυνατότητα τεχνολογίας
ConnectKey της σειράς που προσφέρουμε,
γίνεται το κέντρο ενός οικοσυστήματος
παραγωγικότητας, συγκεντρώνοντας όλες
τις συσκευές σας, προσφέροντας μια άνετη
εμπειρία χρήστη, παρέχοντας δυνατότητα
σύνδεσης με κινητές συσκευές και το cloud,
ολοκληρωμένη ασφάλεια και πρόσβαση σε
υπηρεσίες ενίσχυσης της αξίας με την παράδοση.
Θα κάνετε πολύ περισσότερα από απλή
εκτύπωση, σάρωση ή αντιγραφή. Θα
συνδεθείτε όπως ποτέ πριν.

ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ XEROX® VERSALINK®.

Ιδανικοί για μικρότερες ομάδες εργασίας
σε αποκεντρωμένες τοποθεσίες χωρίς
ολοκληρωμένη υποστήριξη IT, οι εκτυπωτές και
οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές της οικογένειας
VersaLink είναι πραγματικοί βοηθοί χώρου
εργασίας πλήρως επικεντρωμένοι σε
εφαρμογές. Παρέχουν μια άνετη εμπειρία
χρήστη και επιτρέπουν στους χρήστες να
εργάζονται όποτε και από οπουδήποτε θέλουν.

ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ XEROX® ALTALINK®.

Με μεγαλύτερη απόδοση και δυνατότητα
κλιμάκωσης για κεντρικές ομάδες εργασίας
μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους, οι
πολυλειτουργικοί εκτυπωτές AltaLink έχουν
άριστη απόδοση – με τις προηγμένες επιλογές
τελικής επεξεργασίας που χρειάζονται οι
επιχειρήσεις για να δώσουν ώθηση στην
παραγωγικότητα ενώ μειώνουν το χρόνο
που απαιτούν οι εργασίες.
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Άνετη εμπειρία χρήστη
Τέλος, οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές λειτουργούν όπως ακριβώς αναμένεται – με ενιαία
εμπειρία χρήστη σε όλο το χαρτοφυλάκιο – και σε απόλυτο συγχρονισμό με τις υπόλοιπες
συσκευές στις οποίες βασίζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία σας.

ΕΝΙΑΊΑ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΧΡΉΣΤΗ.

ΠΑΤΉΣΤΕ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΏΣΑΤΕ.

ΏΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ.

Με έναν στόλο με δυνατότητα τεχνολογίας
ConnectKey – ανεξάρτητα από το μοντέλο –
η εμπειρία χρήστη είναι πάντα η ίδια. Οι κοινές
λειτουργίες εκτελούνται με παρόμοιο τρόπο σε
κάθε μηχάνημα ώστε οι χρήστες να μαθαίνουν
μία φορά και να εφαρμόζουν την εμπειρία τους
σε όλο το στόλο.

Η εμπειρία πολλαπλών πατημάτων – ο τρόπος
με τον οποίο εκατομμύρια χρήστες κινητών
τηλεφώνων και tablet αλληλεπιδρούν με τις
πλέον προηγμένες σύγχρονες συσκευές – τώρα
έρχεται και στον εκτυπωτή ή τον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή στον οποίο θα βασίζεστε για να
ολοκληρώσετε την εργασία σας γρήγορα
και εύκολα.

Με την ευέλικτη σχεδίαση της τεχνολογίας
ConnectKey, υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής
των περιβαλλόντων εργασίας των συσκευών
ώστε να παρέχουν μόνο τις εφαρμογές που
χρησιμοποιείτε περισσότερο – μεταξύ των
οποίων και συγκεκριμένες ροές εργασιών με
ένα πάτημα προς ή από θέσεις στο cloud ή
στο δίκτυο.

Σαρώστε, πατήστε και κάντε κινήσεις με τα
δάχτυλα για να εκτελέσετε την εργασία που
θέλετε μέσω απλοποιημένων ροών εργασίας σε
μια μεγάλη, έγχρωμη οθόνη που θυμίζει tablet.
Κατεβάστε εφαρμογές απευθείας από την
Έκθεση εφαρμογών Xerox και προσαρμόστε
το περιβάλλον εργασίας σας για να διατηρείτε
τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο
μπροστά και στο κέντρο. Είναι ένας εντελώς
νέος – και παρόλα αυτά απόλυτα οικείος –
τρόπος για να χρησιμοποιείτε πολύπλοκες ροές
εργασιών και κοινές εργασίες.

Και επειδή η τεχνολογία ConnectKey έχει
αναπτυχθεί πάνω σε μια αρχιτεκτονική
ανοιχτών συστημάτων (Xerox Extensible
Interface Platform®) υπάρχει δυνατότητα για
ακόμα περισσότερη προσαρμογή για πολύ
εξειδικευμένες ροές εργασιών.

Οι νέοι οδηγοί εγκατάστασης απλοποιούν
την εγκατάσταση και τη ρύθμιση ώστε να
ξεκινήσετε με λίγη ή και καθόλου υποστήριξη
IT. Τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης
έχουν παρόμοια χρήση, ενώ το Xerox® Global
Print Driver® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα
τα μηχανήματα ανεξαρτήτως μοντέλου.
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Έτοιμη για χρήση με κινητές
συσκευές και το cloud

Το συνδεδεμένο εργατικό δυναμικό σας – είτε βρίσκεται στο σπίτι, στο δρόμο ή στο γραφείο –
βασίζεται σε μια ποικιλία συσκευών για να κάνει τη δουλειά του και σε πολλές απομακρυσμένες
τοποθεσίες από τις οποίες στέλνει ή ανακτά έγγραφα και πληροφορίες. Η τεχνολογία Xerox®
ConnectKey® τα συνδυάζει όλα.

ΕΊΝΑΙ ΈΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ ΣΉΜΕΡΑ.

Όλοι οι εκτυπωτές και οι πολυλειτουργικοί
εκτυπωτές με δυνατότητα ConnectKey σας
χαρίζουν την ελευθερία να εργάζεστε όπου και
όπως θέλετε – με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης
στα Google Drive, OneDrive και DropBox™ και
πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές μέσω της
Έκθεσης εφαρμογών Xerox.
Η δυνατότητα σύνδεσης και εκτύπωσης από
πολλές συσκευές είναι σημαντική για τον
σύγχρονο μετακινούμενο εργαζόμενο και οι
συσκευές ConnectKey είναι έτοιμες για χρήση
με προαιρετική συνδεσιμότητα Wi-Fi,
δυνατότητα ζευγοποίησης με πάτημα Near
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Field Communication (NFC) ενσωματωμένης
στον μπροστινό πίνακα, Apple® AirPrint® και
εγγενείς εφαρμογές για Google Cloud Print™,
Υπηρεσία εκτύπωσης Xerox® για Android™
και Mopria®.

ΕΥΚΟΛΊΑ, ΕΥΕΛΙΞΊΑ ΚΑΙ ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ CLOUD.

Με εύχρηστες εφαρμογές όπως
Print@PrintByXerox, η εκτύπωση σε
οποιονδήποτε εκτυπωτή με τεχνολογία
ConnectKey είναι τόσο εύκολη όσο η αποστολή
ενός email με συνημμένο ενώ μπορείτε να
ανακτήσετε την εκτύπωση σε οποιαδήποτε
συσκευή με δυνατότητα τεχνολογίας
ConnectKey σε όλο τον κόσμο. Είναι εύκολο,
ασφαλές και δωρεάν.

Σαρώστε από πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
απευθείας στο cloud, μοιραστείτε εύκολα
έγγραφα με άτομα ή ομάδες χωρίς πολλά
βήματα και δημιουργήστε επεξεργάσιμα
έγγραφα από έντυπα υλικά προέλευσης. Όλα
είναι δυνατά, απευθείας από τη συσκευή.

Ασφάλεια ορόσημο
Η ασφάλεια είναι κορυφαία προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση. Η τεχνολογία Xerox®
ConnectKey® υπερβαίνει τα πρότυπα της αγοράς όσον αφορά τις λειτουργίες και τις
τεχνολογίες ασφάλειας. Εργαστείτε με απόλυτη ηρεμία.

ΥΨΗΛΌΤΕΡΟ ΠΡΌΤΥΠΟ.

Προστασία δεδομένων και εγγράφων

Παρόλο που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
τεχνολογίας μας, τα επίπεδα ασφάλειας που
περιλαμβάνει κάθε συσκευή με δυνατότητα
ConnectKey ξεπερνούν τις τυπικές προδιαγραφές.
Η ολιστική προσέγγιση τεσσάρων σημείων που
ακολουθούμε για την ασφάλεια εξασφαλίζει
ολοκληρωμένη και απόλυτη προστασία για όλα
τα στοιχεία του συστήματος και τα σημεία που
χρήζουν προσοχής.

Τα ολοκληρωμένα μέτρα ασφάλειας που
παρέχουμε δεν σταματούν στον αποκλεισμό
της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον
εκτυπωτή σας και στην προστασία εκ των έσω
των πληροφοριών σας. Η τεχνολογία ConnectKey
παρέχει δυνατότητες για την αποτροπή της
σκόπιμης ή μη μετάδοσης κρίσιμων δεδομένων
σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη.

Προστασία από εισβολές
Η τεχνολογία ConnectKey χρησιμοποιεί ένα
ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που
αποτρέπουν τις κακόβουλες επιθέσεις, την
εξάπλωση κακόβουλου λογισμικού και την μη
εξουσιοδοτημένη/κακόβουλη πρόσβαση στον
εκτυπωτή, είτε από μεταδιδόμενα δεδομένα είτε
από απευθείας αλληλεπίδραση με τη συσκευή.
Όλα τα πιθανά σημεία πρόσβασης είναι ασφαλή,
συμπεριλαμβανόμενου του περιβάλλοντος
εργασίας χρήστη και των θυρών εισόδου στις
οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες εκτύπωσης
walk-up, καθώς και ο υπολογιστής, ο διακομιστής,
οι κινητές συσκευές ή οι συνδέσεις στο cloud.
Ανίχνευση συσκευών
Η Τεχνολογία Xerox® ConnectKey® εκτελεί μια
ολοκληρωμένη δοκιμή Επαλήθευσης
υλικολογισμικού, είτε κατά την εκκίνηση* είτε όταν
ενεργοποιείται αυτή από εξουσιοδοτημένους
χρήστες. Αυτή η δοκιμή παρέχει ειδοποιήσεις εάν
ανιχνευθούν τυχόν επιβλαβείς αλλαγές στον
εκτυπωτή. Η τεχνολογία McAfee® Whitelisting**
παρακολουθεί διαρκώς και αποτρέπει την
εκτέλεση οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού.

Από την προστασία των εκτυπωμένων υλικών
μην αποδεσμεύοντας τα έγγραφα μέχρι να
βρεθεί ο κατάλληλος χρήστης στη συσκευή, έως
την αποτροπή της πρόσβασης σε σαρωμένες
πληροφορίες εκτός του παραλήπτη για τον
οποίο προορίζονται, η τεχνολογία ConnectKey
προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεστε για
να διατηρείτε τους πιο κρίσιμους πόρους
δεδομένων σας ασφαλείς και προστατευμένους.
Η Xerox προστατεύει επίσης όλες τις
αποθηκευμένες πληροφορίες σας,
χρησιμοποιώντας ανώτατα επίπεδα
κρυπτογράφησης. Μπορείτε να διαγράψετε
οποιαδήποτε επεξεργασμένα ή αποθηκευμένα
δεδομένα που δεν χρειάζεστε πια
χρησιμοποιώντας αλγόριθμους εκκαθάρισης
δεδομένων και εξυγίανσης εγκεκριμένους από το
National Institute of Standards and Technology
(NIST) και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.***

Προστασία
από εισβολές
Ανίχνευση
συσκευών
Προστασία
δεδομένων και
εγγράφων
Εξωτερικές
συνεργασίες

Εξωτερικές συνεργασίες
Η τεχνολογία ConnectKey παρέχει πρόσθετα
πρότυπα ασφαλείας μέσω της συνεργασίας μας
με την McAfee®** και την Cisco®. Μετρούμε τις
επιδόσεις μας έναντι διεθνών προτύπων με
πιστοποιήσεις όπως οι Common Criteria και
FIPS 140-2 για να εξασφαλίσουμε ότι οι
συσκευές μας είναι αξιόπιστες ακόμα και
στα πιο ασφαλή περιβάλλοντα.

* Συσκευές VersaLink
** Συσκευές AltaLink και iSeries
*** Ισχύει μόνο για συσκευές με μονάδες σκληρού δίσκου
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Υποστηρίζει υπηρεσίες επόμενης γενιάς
Ο συνδυασμός της τεχνολογίας Xerox® ConnectKey® με τις Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης
της Xerox® δημιουργεί μια βελτιστοποιημένη υποδομή που είναι προσαρμοσμένη για τον
οργανισμό σας – είτε είναι μεγάλος είτε μικρός. Τα εξελιγμένα εργαλεία αξιολόγησης και η
προσέγγιση τριών σταδίων που διαθέτουμε εξασφαλίζουν ότι έχετε στη διάθεσή σας τον
κατάλληλο συνδυασμό τεχνολογίας, εφαρμογών και λύσεων.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ

Με την τεχνολογία Xerox ConnectKey, θα έχετε
ισχυρά εργαλεία για τον απόλυτο έλεγχο κάθε
εκτυπωτή ή πολυλειτουργικού εκτυπωτή στο
δίκτυό σας – συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας να ορίζετε όρια εργασιών, να
παρακολουθείτε τη χρήση και να εκτελείτε
λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων
ασφαλείας και επαναφοράς*. Θα αποκτήσετε
περισσότερο έλεγχο του κόστους, θα μειώσετε
την επιβάρυνση στους πόρους ΙΤ και θα
βελτιώσετε τη συνολική απόδοση.
®

Οι συσκευές με δυνατότητα τεχνολογίας
ConnectKey είναι συμβατές με Cisco EnergyWise®,
ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε και να
ελέγχετε την κατανάλωση ενέργειας σε όλον
τον στόλο ή ανά συσκευή. Καθορίστε όρια
εργασιών με το Xerox® Global Print Driver®
και ρυθμίστε παραμέτρους εκτύπωσης που
εξοικονομούν ενέργεια και υλικά με την
εκτύπωση Earth Smart. Θα μειώσετε τα
απόβλητα και την κατανάλωση ενέργειας
ενώ θα βελτιώσετε την ορατότητα στη χρήση
των εκτυπωτών από τους τελικούς χρήστες.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ

Θα έχετε ολοκληρωμένη ασφάλεια συσκευών,
εγγράφων και δεδομένων, με ενσωματωμένους
μηχανισμούς προστασίας που πληρούν και
υπερβαίνουν τα πρότυπα της αγοράς και τους
κρατικούς κανονισμούς.
Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν
Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση,
Διαγραφή ουράς εκτύπωσης, Κρυπτογράφηση
σκληρού δίσκου και Επεγγραφή δίσκου**.
Εκτός από τους μηχανισμούς προστασίας των
συσκευών, τα δεδομένα που μεταδίδονται είναι
επίσης πιο ασφαλή – με Ασφαλές Email και
Κρυπτογράφηση και ισχυρούς μηχανισμούς
προστασίας τρίτων όπως το McAfee®
Whitelisting*.
Όσον αφορά την εκτύπωση από κινητές
συσκευές και το cloud, η τεχνολογία ConnectKey
παρέχει στους μετακινούμενους και εικονικούς
εργαζόμενους μια ευρεία γκάμα ασφαλών
επιλογών για να εργάζονται από όπου και όποτε
θέλουν – συμπεριλαμβανομένης εύκολης
υποστήριξης εκτύπωσης από tablet και κινητά
τηλέφωνα με υποστήριξη για συσκευές
Android™ και Apple® AirPrint®.
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ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΊΗΣΗ

Οι συσκευές με δυνατότητα τεχνολογίας
ConnectKey, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες MPS,
επιταχύνουν τη διαδικασία μετασχηματισμού από
χαρτί σε ψηφιακά μέσα. Μια μεγάλη, διαρκώς
αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη εφαρμογών με
δυνατότητα λήψης βοηθά στην αυτοματοποίηση
των διαδικασιών, την εξοικονόμηση χρόνου και τη
βελτίωση της παραγωγικότητας του εργατικού
δυναμικού. Για παράδειγμα, εφαρμογές
συνδεδεμένες με το cloud που λειτουργούν με ένα
απλό πάτημα, επιτρέπουν στους χρήστες να
σαρώνουν απευθείας σε ή από δημοφιλείς χώρους

αποθήκευσης με βάση το cloud, όπως τα
DropBox®, Google Drive™ και η Σάρωση σε/
Εκτύπωση από το Microsoft Office 365®, να
μετασχηματίζουν έντυπα έγγραφα σε PDF με
δυνατότητα αναζήτησης απευθείας από τη
συσκευή ή να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε άλλη
από τις πραγματικά απεριόριστες επιλογές για
ενοποίηση έντυπων και ψηφιακών εγγράφων με
ιδιόκτητα συστήματα διαχείρισης εγγράφων
καθώς και αντίστοιχα τρίτων προμηθευτών, όπως
τα Microsoft SharePoint® και Xerox® DocuShare®.
* Μόνο συσκευές AltaLink
** Δεν ισχύει για SSD

Πύλη για νέες δυνατότητες
Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές που είναι σχεδιασμένοι πάνω στην τεχνολογία Xerox®
ConnectKey® είναι κάτι περισσότερο από μηχανήματα. Είναι βοηθοί χώρου εργασίας που
βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταμόρφωσης του χώρου εργασίας. Αυτό το οικοσύστημα
παραγωγικότητας συνδυάζει όλες τις τεχνολογίες και τις δυνατότητες που χρειάζεστε για
να λειτουργεί η επιχείρησή σας απρόσκοπτα.

ΕΎΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΒΆΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

Η τεχνολογία ConnectKey φέρνει ένα εντελώς
νέο επίπεδο ευελιξίας, αποδοτικότητας και
δυνατοτήτων στο εργατικό δυναμικό σας με
τις εγγενείς εφαρμογές της και αυτές που είναι
διαθέσιμες μέσω της Έκθεσης εφαρμογών Xerox.
Οι εγγενείς εφαρμογές απλοποιούν τις
λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης και
αντιγραφής και παρέχουν πρόσβαση σε λίστες
επαφών και θέσεις που χρησιμοποιούνται συχνά,
ενώ οι εφαρμογές που είναι διαθέσιμες μέσω της
Έκθεσης εφαρμογών επιτρέπουν στους χρήστες
να κατεβάζουν εφαρμογές που δεν απαιτούν
διακομιστή, όπως η Εκτύπωση από το DropBox™
και η Σάρωση στο Microsoft® Office 365
απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.
Με το Xerox® App Studio και το Personalised
Application Builder (PAB)*, οι συνεργάτες της
Xerox μπορούν να προσφέρουν ακόμα πιο
εξελιγμένα επίπεδα προσαρμογής για την
αυτοματοποίηση των μοναδικών απαιτήσεων
ροών εργασίας σας.
Όλα αυτά δημιουργούν απεριόριστες ευκαιρίες
για απλοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση
της παραγωγικότητας.
ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ CLOUD

Εκτός από την εξαιρετική παραγωγικότητα που
θα κερδίσετε από την τεχνολογία ConnectKey
και τις εφαρμογές της για κινητές συσκευές, η
πλατφόρμα Xerox Extensible Interface Platform®
(μια πλατφόρμα λογισμικού ανοιχτής
αρχιτεκτονικής που είναι διαθέσιμη σε όλες
τις συσκευές με δυνατότητα τεχνολογίας
ConnectKey, από τους απλούς εκτυπωτές έως
τους μεγάλους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
γραφείου) επιτρέπει στους συνεργάτες μας
και τους ανεξάρτητους προγραμματιστές να
προσφέρουν εξελιγμένες λύσεις για διαχείριση
εγγράφων, αυτοματοποίηση ροών εργασίας,
ασφάλεια και λογιστικά στοιχεία.
Με την πλατφόρμα Xerox Extensible Interface
Platform®, ο εκτυπωτής ή πολυλειτουργικός
εκτυπωτής με δυνατότητα ConnectKey που
διαθέτετε μπορεί να προσαρμοστεί στον
τρόπο εργασίας σας με ολοκληρωμένες,
προσαρμοσμένες λύσεις που βελτιώνουν την
παραγωγικότητα για διαχείριση εγγράφων,
λογιστικά στοιχεία, εκτύπωση από κινητές
συσκευές και ελέγχους πρόσβασης χρηστών.

Εστίαση στις λειτουργίες
ΥΠΗΡΕΣΊΑ XEROX® EASY TRANSLATOR

Αυτή η υπηρεσία κάνει πραγματικότητα όλες τις πιθανότητες επιτρέποντας στους χρήστες
των πολυλειτουργικών εκτυπωτών να σαρώνουν ένα έγγραφο και να λαμβάνουν αμέσως
μια μεταφρασμένη εκτύπωση ή/και μια ειδοποίηση email. Τα έγγραφα ή οι εικόνες μπορούν
επίσης να σταλούν στην υπηρεσία από έναν υπολογιστή ή μια οποιαδήποτε συσκευή iOS ή
Android. Πρόκειται για ένα μόνο παράδειγμα των προηγμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών
που είναι διαθέσιμες με την τεχνολογία Xerox® ConnectKey®.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.xeroxtranslates.com.

* Για πελάτες συνεργατών καναλιών Xerox. Οι πελάτες
άμεσων πωλήσεων της Xerox θα πρέπει να
επικοινωνήσουν με το αρμόδιο στέλεχος πωλήσεων για
πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Προσαρμογής
Εφαρμογών Ροής Εργασίας για Πολυλειτουργικούς
Εκτυπωτές Xerox.
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Συσκευές Xerox που έχουν κατασκευαστεί με τεχνολογία Xerox ConnectKey
®

®

®

Θα εργάζεστε καλύτερα, ταχύτερα και πιο έξυπνα με ενιαία εμπειρία χρήστη, συνδεσιμότητα
σε κινητές συσκευές και το cloud, εύκολη αυτοματοποίηση, ασφάλεια ορόσημο και πρόσβαση
σε μια αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη εφαρμογών για επέκταση της λειτουργικότητας και ώθηση
της παραγωγικότητας.

ΑΣΠΡΌΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ Α4

ΈΓΧΡΩΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ A4

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink® C400

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink® C500

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink® C600

Εκτυπωτής Xerox®
VersaLink® Β400

Εκτυπωτής Xerox®
VersaLink® B600

Εκτυπωτής Xerox®
VersaLink® B610

Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink® C405

Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink® C505

Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink® C605

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink® Β405

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink® B605

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink® Β615

ΑΣΠΡΌΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ Α3

ΈΓΧΡΩΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ Α3

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink®
C7000

Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής
Xerox® VersaLink®
C7020/C7025/C7030

Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής
Xerox® AltaLink®
C8030/C8035/C8045/
C8055/C8070

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής
Xerox® VersaLink®
B7025/B7030/B7035

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής
Xerox® AltaLink®
B8045/8055/8065/
8075/8090

www.xerox.com
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