Tehnologia Xerox® ConnectKey®

C R E A R E A U N E I L E G ĂT U R I Î N T R E LU M E A F I Z I C Ă Ș I C E A D I G I TA L Ă
P E N T R U O E X P E R I E N ȚĂ D E LU C R U U N I TA R Ă Ș I P R O D U C T I VĂ

Asistentul dvs. digital de la locul de muncă,
tehnologie Xerox® ConnectKey® încorporată
Forța de muncă din prezent este mobilă și mereu conectată. Asistenții digitali de la locul de
muncă care se bazează pe Tehnologia Xerox® ConnectKey ajută companiile să descopere noi
căi de a munci mai inteligent, mai în siguranță și de a crea cel mai productiv loc de muncă.
Este momentul să renunțăm la ideea de imprimantă autonomă și specializată, pentru a pretinde
soluții la zi, mai utile și mai ușor de utilizat. Tehnologia Xerox® ConnectKey dă rezultate.

Toate imprimantele multifuncționale prevăzute
cu tehnologie ConnectKey din gama pe care
o propunem sunt nucleul unui ecosistem de
productivitate: oferă o experiență de utilizare
intuitivă și conexiune cu dispozitivele mobile
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Ideale pentru grupuri de lucru distribuite,
imprimantele și echipamentele
multifuncționale din familia VersaLink
sunt asistenți digitali la locul de muncă,
cu funcții complete, centrate pe aplicații.
Oferă o experiență de utilizare intuitivă,
securitate completă și permit utilizatorilor
acces în orice moment, de oriunde.

I M P R I M A N T E L E X E R O X ® A LTA L I N K ®

Scalabile, puternice și concepute pentru
cele mai exigente echipe – imprimantele
multifuncționale AltaLink oferă o experiență de
utilizare intuitivă, personalizare, conectivitate
mobilă și la cloud și securitate completă.
Acești asistenți digitali pentru locul de muncă
digitalizează, automatizează sarcinile și
eficientizează procesele de lucru zilnice fără
eforturi, pentru a stimula productivitatea.
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Experiență de utilizare intuitivă

În sfârșit – o experiență de utilizare personalizată. Aplicațiile cu o singură atingere duc confortul
și economia la nivelul următor. Creați și salvați comenzi rapide pentru fluxurile de lucru utilizate
frecvent și rămâneți sincronizat cu celelalte dispozitive de care depindeți pentru a vă îndeplini
sarcinile.

E X P E R I E N ȚĂ U N I TA R Ă

Toate dispozitivele cu tehnologie ConnectKey
– indiferent de model – oferă aceeași
experiență de utilizare. Aceeași operație
se face la fel pe fiecare imprimantă: odată
învățată, metoda se poate folosi la oricare
dintre imprimante.
Noii asistenți de instalare facilitează
configurarea, astfel încât puteți începe
lucrul cu foarte puțină asistență IT sau chiar
fără aceasta. Driverele de imprimare arată
la fel și se utilizează la fel, iar Xerox® Global
Print Driver ® se poate utiliza pentru toate
imprimantele, indiferent de model.

®

TO T U L P R I N T R - O S I M P L Ă AT I N G E R E

SĂ PERSONALIZĂM

Experiența utilizării cu atingeri multiple –
milioanele de utilizatori de telefoane și
tablete lucrează astfel cu cele mai avansate
dispozitive – ajunge acum pe imprimantele
simple sau multifuncționale cu care veți
putea lucra mai rapid și mai ușor.

Datorită designului flexibil al tehnologiei
ConnectKey, interfețele dispozitivelor se
pot personaliza astfel încât să ofere numai
aplicațiile pe care le utilizați frecvent, inclusiv
anumite fluxuri de lucru cu o atingere în sau
din cloud ori locații de rețea.

Treceți degetul pe ecran și atingeți ecranul
mare, colorat, ca de tabletă, pentru a parcurge
etapele de lucru simplificate. Previzualizați
scanările înainte de imprimare, pentru a evita
erorile. Descărcați aplicațiile direct din Xerox
App Gallery și personalizați interfața, astfel
încât cele pe care le folosiți mai des să fie la
îndemână. Vorbim despre o modalitate complet
nouă, dar foarte cunoscută, de a executa fluxuri
de lucru complexe și lucrări obișnuite.

Întrucât tehnologia ConnectKey a fost
dezvoltată cu arhitectură de sistem deschis
(Xerox Extensible Interface Platform® – EIP),
este posibilă crearea de aplicații noi pentru
fluxuri de lucru speciale personalizate.
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Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu cloud
Personalul conectat – acasă, în timpul deplasărilor și la birou – se bazează pe diverse dispozitive
pentru a trimite sau primi documente și informații. Tehnologia Xerox® ConnectKey® este liantul
acestora.

G ATA P E N T R U M A N I E R A Î N C A R E
LU C R AȚ I

Toate imprimantele și imprimantele
multifuncționale prevăzute cu tehnologia
ConnectKey vă oferă libertatea de a lucra unde
și cum doriți. Sunt accesibile încă de la început
de pe dispozitive mobile și din cloud. Ele asigură
un acces securizat de la dispozitivul mobil și
conectivitate directă și unitară la sistemele și
serviciile cloud preferate.

P R E G ĂT I T E P E N T R U D I S P O Z I T I V E
MOBILE

Capacitatea de conectare și imprimare
de la dispozitivul mobil este esențială pentru
lucrătorul hibrid de astăzi, iar imprimantele
multifuncționale prevăzute cu ConnectKey
sunt gata să se conecteze cu suportul
încorporat pentru Apple® AirPrint®, Mopria®
Print Service și Xerox® Print Service pentru
Android™.
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Aplicația Xerox Workplace Mobile adaugă
o experiență de imprimare comună pentru
dispozitivele Android și cele iOS, facilitând
lucrătorilor mobili imprimarea de oriunde.
Atingeți pentru a vă conecta la imprimantă
în câteva secunde cu ajutorul Near Field
Communication (NFC) pentru a scana, a copia
și a imprima de pe dispozitivul mobil. Atunci
când este utilizată împreună cu soluțiile Xerox
pentru locul de muncă, permite utilizatorilor
autorizați să deblocheze imprimanta
multifuncțională și să acceseze serviciile în
siguranță, cu o experiență personalizată.
Wi-Fi Direct opțional este ideală pentru accesul
vizitatorilor – fără a fi necesar să puneți la
dispoziție accesul la rețeaua principală.

C O N V E N A B I L E Ș I C O N E C TAT E Î N C LO U D

Scanați sau imprimați direct în sau din cloud,
partajați simplu documentele cu persoane sau
cu grupuri, fără să trebuiască să parcurgeți
mai mulți pași. De asemenea, puteți crea
documente editabile din materiale pe hârtie.
Toate acestea sunt posibile chiar de la interfața
cu utilizatorul a dispozitivelor AltaLink
și VersaLink.
Pentru confort complet, aplicația @PrintByXerox
face imprimarea la fel de simplă ca trimiterea
unui e-mail cu un fișier atașat și recuperarea
acestuia de pe orice dispozitiv cu ConnectKey,
de oriunde în lume. Simplu, sigur și gratuit.
Xerox Workplace Cloud, o soluție de
management al imprimării găzduită în cloud,
oferă imprimare simplă, flexibilă și securizată
de pe orice dispozitiv mobil, economisind
resurse IT pentru a vă concentra asupra
activităților esențiale.

Securitate completă
Securitatea este esențială pentru orice firmă. Tehnologia Xerox® ConnectKey® asigură o protecție
superioară prevederilor din standardele industriale privind funcțiile și tehnologiile de securitate.
Iată de ce guvernele și companiile cele mai orientate către securitate aleg Xerox.1

U N S TA N DA R D S U P E R I O R

Protejează

Deși sunt incluse în tehnologie, nivelurile
de securitate asigurate de dispozitivele cu
ConnectKey sunt orice, numai obișnuite nu.
Abordăm securitatea holistic și proactiv,
pe baza a patru elemente, pentru a asigura
protecția completă a tuturor componentelor
și punctelor de vulnerabilitate din sistem.

Măsurile de securitate nu se opresc la
împiedicarea accesului neautorizat la
imprimantă și la securizarea din interior a
informațiilor. Tehnologia ConnectKey are și
funcții care împiedică transmiterea intenționată
sau accidentală a unor date esențiale către terți
neautorizați.

Previne

De la protejarea materialelor imprimate prin
reținerea documentelor până când utilizatorul
autorizat se prezintă la dispozitiv, până la
împiedicarea transmiterii informațiilor scanate
altora decât destinatarului legitim, tehnologia
ConnectKey vă pune la dispoziție mijloacele de
care aveți nevoie pentru a proteja datele
esențiale.

Tehnologia ConnectKey folosește un set
cuprinzător de funcții care resping atacurile,
împiedică proliferarea de malware și utilizarea
necorespunzătoare sau neautorizată a
imprimantei, prin date transmise de la distanță
sau interacțiune directă cu dispozitivul.
Toate punctele de acces posibile sunt
securizate, inclusiv interfața cu utilizatorul,
porturile de intrare accesibile direct la
dispozitiv, precum și conexiunile cu PC-uri,
servere, dispozitive mobile sau servicii cloud.
Detectează
Tehnologia Xerox® ConnectKey execută un test
de firmware cuprinzător, fie la pornire2, fie la
cererea expresă a unor utilizatori autorizați.
Dacă în urma testului se detectează schimbări
suspecte pe imprimantă, se emit alerte.
Tehnologia de liste de autorizare† McAfee®
monitorizează permanent și respinge automat
toate încercările de executare de malware.

De asemenea, Xerox vă protejează toate
informațiile stocate, utilizând cele mai înalte
niveluri de criptare. Pentru a șterge datele
procesate sau stocate de care nu mai aveți
nevoie, vă oferim algoritmi de ștergere și
distrugere a datelor, aprobate de National
Institute of Standards and Technology (NIST) și
de Departamentul Apărării din SUA3.
Parteneriate externe
Tehnologia ConnectKey vă pune la dispoziție
standarde de securitate suplimentare prin
parteneriatul pe care l-am încheiat cu McAfee®4
și Cisco. Comunicarea cu instrumentele SIEM
de la McAfee, LogRhythm și Splunk reduce
semnificativ amenințarea breșelor de
securitate. Performanțele oferite sunt
garantate cu certificate conform standardelor
internaționale, precum Common Criteria și
FIPS 140-2, pentru ca dispozitivele să se
potrivească în mediile cu cele mai dure măsuri
de securitate.

O A B O R DA R E C U P R I N Z ĂTO A R E
A S E C U R I TĂȚ I I
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10 din 10 dintre cele mai mari bănci globale, toate cele 50 de state americane și 10 din 10 dintre cele mai mari
universități aleg Xerox.
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2

dispozitive VersaLink®.

3

Valabil numai în cazul dispozitivelor cu unități hard disc.

4

AltaLink, iSeries, VersaLink seria 7100 și EC7800/8000.
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Acceptă servicii de gestionare a imprimării
Tehnologia Xerox® ConnectKey®, combinată cu Serviciile de imprimare Xerox® gestionate,
creează o infrastructură optimizată, adaptată necesităților organizației, indiferent de mărimea
acesteia. Folosim instrumente de evaluare de ultimă oră și o abordare în trei etape pentru a vă
oferi combinația ideală de tehnologie, aplicații și soluții.

M A I U Ș O R , M A I S I M P LU Ș I M A I S I G U R

S C A L A B I L E P E N T R U A D E S E RV I M A I

I M P U L S I O N AȚ I T R A N S FO R M A R E A

Cu produsele compatibile cu tehnologia
ConnectKey, Managed Print Services (Serviciile
de imprimare gestionate) nu au fost niciodată
mai ușor de implementat, mai simple sau mai
sigure.

M U LȚ I U T I L I Z ATO R I

D I G I TA L Ă

Necesitățile pot fi rezolvate cu soluții
scalabile – administrarea imprimării și
consecvența fluxului de lucru pentru o forță de
muncă distribuită.

Parcursul dumneavoastră digital reprezintă
drumul dumneavoastră spre succes cu serviciile
de imprimare gestionate de la Xerox®.

Tehnologia ConnectKey accelerează clonarea
dispozitivului pentru o utilizare mai rapidă
a flotei de echipamente. Configurarea și
instalarea de la distanță, inclusiv funcțiile
de facturare a utilizării, precum și citirea stării
și a contoarelor, înlătură orice nesiguranță
în gestionarea flotei de echipamente.

Asigurați o infrastructură optimizată cu
tehnologia, capacitățile și aplicațiile potrivite,
gestionate cu serviciul corespunzător la nivelul
întregii flote de echipamente.

Autentificarea securizată prin card și funcțiile
avansate de securitate a datelor, cum ar fi
criptarea fișierelor și a discului, listele de
autorizare și remedierea automată oferă o
muncă fără griji, proprie numai dispozitivelor
prevăzute cu tehnologia ConnectKey.
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De asemenea, aplicația Support Assistant
oferă service la timp și furnizează informații
la îndemână, chiar pe dispozitiv.

Eliminați blocajele, obțineți informații esențiale
prin analize și creați fluxuri de lucru simple și
accesibile pentru a spori eficiența. Angajații
care lucrează în deplasare au posibilitatea
de a imprima oriunde, din cloud.
Creați un nod central pentru acces facil
la informații esențiale prin digitizarea
documentelor. Acest lucru ajută la eliminarea
departamentelor izolate și sprijină o cultură
a muncii mai cooperantă.

O poartă către noi posibilități
Imprimantele multifuncționale construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey® sunt mai
mult decât aparate – sunt asistenți digitali care întrec funcțiile obișnuite pentru a transforma
complet modul în care lucrați.

FUNCȚII SIMPLE, PE BAZĂ DE
A P L I C AȚ I I

Tehnologia ConnectKey ridică din nou ștacheta
în ceea ce privește flexibilitatea, eficiența și
posibilitățile de care poate beneficia personalul
dvs., printr-o colecție de aplicații din ce în ce
mai vastă, disponibilă în Xerox App Gallery.
Simplificați procesele consumatoare de timp,
repetitive sau complexe, extinzând capacitățile
imprimantei în moduri neașteptate. Cu aceste
aplicații ușor de utilizat, imprimanta sau
echipamentul multifuncțional cu tehnologie
Xerox® ConnectKey® devine un asistent digital
bine conectat la locul de muncă. Vă poate
conecta la spații de depozitare în cloud și
sisteme critice pentru afaceri, vă poate ajuta
să parcurgeți fluxuri de lucru specifice activității
dvs. în domeniul medical, financiar, juridic
și educațional sau să comandați consumabile
și să obțineți asistență chiar de la interfața
cu utilizatorul a imprimantei.
Xerox App Gallery și Personalised Application
Builder (PAB)* pun la dispoziția partenerilor
Xerox funcții de personalizare sofisticate pentru
automatizarea lucrărilor, conform cerințelor
unice ale fluxului dvs. de lucru.

C O N FO RT U L U N E I P L AT FO R M E U N I C E

Modelele de lucru la distanță și flexibile
necesită confortul unei platforme unice și
o productivitate perfectă. Cu Xerox Workflow
Central, soluția noastră cu tehnologie
multicompatibilă bazată pe cloud, nelămuririle
în ce privește convertirea fișierelor fizice și
digitale în formate utilizabile sunt de domeniul
trecutului. Ideală pentru angajații mobili,
Xerox Workflow Central poate fi utilizată
de pe orice dispozitiv, inclusiv de pe PC-uri,
tablete, dispozitive mobile și imprimante
multifuncționale.

Rezolvați provocările zilnice ale fluxurilor de lucru
cu Xerox Workflow Central
Transformați documentele în fișiere audio pentru a fi ușor de ascultat oricând,
oriunde.
Transformați fișierele PDF sau imaginile în formate Microsoft bine cunoscute,
pentru distribuirea lor către un public mai larg.
Transformați scrisul de mână într-un text lizibil, editabil și partajabil.
Traduceți în/din peste 40 de limbi diferite.
Cenzurați automat informațiile identificabile cu caracter personal, folosind cuvinte
sau fraze setate.
Creați un fișier mai mic, rezumat, care să fie ușor de procesat.
Îmbinați până la 5 fișiere diferite împreună pentru a crea un fișier master nou.

* Pentru clienții partenerilor Xerox. Pentru informații despre programul de personalizare a aplicațiilor de flux de lucru pentru
imprimantele multifuncționale Xerox®, clienții direcți trebuie să ia legătura cu reprezentantul de vânzări cu care lucrează.
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Dispozitive Xerox® care se bazează pe tehnologia
Xerox® ConnectKey ®
Veți lucra mai bine, mai repede și mai ușor, veți beneficia de experiență de utilizare unitară,
de conexiuni cu dispozitive mobile și servicii cloud, de automatizare facilă, de securitate
completă, precum și de o bibliotecă din ce în ce mai bogată de aplicații pentru funcții
suplimentare și productivitate superioară.
DISPOZITIVE ALB-NEGRU LETTER/A4

D I S P O Z I T I V E C O LO R L E T T E R / A 4

Imprimanta color
Xerox® VersaLink® C400

Imprimanta color
Xerox® VersaLink C500

Imprimanta color
Xerox ® VersaLink C600

Imprimanta Xerox®
VersaLink B400

Imprimanta Xerox®
VersaLink B600

Imprimanta Xerox®
VersaLink B610

Imprimanta
multifuncțională color
Xerox® VersaLink C405

Imprimanta
multifuncțională color
Xerox® VersaLink C505

Imprimanta
multifuncțională color
Xerox ® VersaLink C605

Imprimanta
multifuncțională
Xerox® VersaLink B405

Imprimanta
multifuncțională
Xerox® VersaLink B605

Imprimanta
multifuncțională
Xerox® VersaLink B615

DISPOZITIVE ALB-NEGRU CU

D I S P O Z I T I V E C O LO R C U FO R M AT TA B LO I D / A 3

FO R M AT TA B LO I D / A 3

Imprimanta color
Xerox® VersaLink
C7000

Imprimanta color
Xerox® VersaLink
C8000

Imprimanta color
Xerox® VersaLink
C9000

Imprimanta
multifuncțională
color Xerox®
VersaLink C7120/
C7125/C7130

Imprimanta
multifuncțională
color Xerox®
AltaLink® C8130/
C8135/C8145/
C8155/C8170

Imprimanta
multifuncțională
Xerox ® VersaLink
B7125/B7130/
B7135

Pentru a afla mai multe despre tehnologia Xerox® ConnectKey, accesați www.xerox.com/ro-ro/connectkey.
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Imprimanta
multifuncțională
Xerox® AltaLink
B8145/B8155/
B8170

