Xerox ConnectKey Teknolojisi
®

®

S O R U N S U Z V E Ü R E T K E N L İ Ğ E D AYA L I B I R I Ş D E N E Y I M I I Ç I N
F I Z I K S E L V E D I J I TA L D Ü N YA L A R A R A S I N D A K I K Ö P R Ü

Xerox ConnectKey Teknolojisini temel
alan Dijital İş Yeri Asistanınız
®

®

Günümüz iş gücü mobildir ve her zaman bağlantılıdır. Xerox ® ConnectKey Teknolojisini
temel alan dijital iş yeri asistanınız şirketlerin daha akıllı ve güvenli bir şekilde çalışmak
ve en üretken iş yerini yaratmak için yeni yollar bulmalarını sağlar. Yazıcıları tek başına,
göreve özel bir işçi olarak düşünmeyi bırakıp daha güncel, çok yönlü ve kullanışlı
çözümler talep etmenin zamanı geldi. Xerox ® ConnectKey Teknolojisi bu talebi karşılar.
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Ürün serimizdeki ConnectKey Teknolojisi
uyumlu her bir çok işlevli yazıcı, bir üretkenlik
ekosisteminin merkezini oluşturur; sezgisel bir
kullanıcı deneyimi, mobil ve bulut bağlantısı,
kapsamlı güvenlik ve değer artıran hizmetlere
ve çözümlere erişim sağlar. Salt yazdırma,
tarama ya da kopyalamadan çok daha
fazlasını yapacaksınız. Daha önce hiç
olmadığı gibi bağlanacaksınız.

X E R O X ® V E R S A L I N K ® YA Z I C I L A R
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VersaLink ailesindeki dağınık çalışma grupları,
yazıcılar ve çok işlevli yazıcılar için ideal olan
tam donanımlı, uygulama odaklı dijital iş yeri
asistanlarıdır. Sezgisel bir kullanıcı deneyimi
ve kapsamlı güvenlik sunar ve kullanıcıların
istedikleri yerden ve istedikleri anda
çalışmasını sağlar.

X E R O X ® A LTA L I N K ® YA Z I C I L A R

Talepleri en yüksek ekipler için tasarlanmış
ölçeklenebilir ve güçlü AltaLink çok işlevli
yazıcılar sezgisel bir kullanıcı deneyimi,
kişiselleştirme, mobil ve bulut bağlantısı ve
kapsamlı güvenlik sunar. Bu dijital iş yeri
asistanları, üretkenliği artırmak için görevleri
dijitalleştirir ve otomatikleştirir ve günlük iş
süreçlerini sorunsuz bir şekilde düzenler.
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Sezgisel Kullanıcı Deneyimi
Son olarak – kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi. Tek Dokunuşlu Uygulamalar, zaman
kazandıran rahatlığı bir üst düzeye çıkarıyor. Sık kullanılan iş akışları için kısayollar
oluşturun ve kaydedin ve aynı anda işin yapılmasını sağlamak için güvenerek
kullandığınız diğer aygıtlarla senkronize kalın.

HER ŞEY UYUMLU

DOKUNUN VE ILERLEYIN

KİŞİSELLEŞTİRME

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

Çok dokunuşlu deneyim (bugün milyonlarca
telefon ve tablet kullanıcısının en gelişmiş
cihazlarla etkileşim için kullandığı yok) artık
işin hızlı ve kolay şekilde yapılması için
güvendiğini 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
dâhil yalnızca en sık kullandığınız
uygulamaları sunacak şekilde
kişiselleştirilebilir.

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

Büyük, renkli, tablet benzeri bir ekranda
basitleştirilmiş iş akışları ile sürükleyin,
dokunun ve kıstırın. Hataları önlemek için
taramaları yazdırmadan önce ön izleme
yapabilirsiniz. Uygulamaları doğrudan Xerox
App Gallery'den (Uygulama Galerisi) indirin
ve arayüzünüzü, uygulamaları en önde ve
ortada kalacağı şekilde özelleştirin. Karmaşık
iş akışlarını ve ortak görevleri gerçekleştirmek
için tamamen yeni ama yine de tümüyle
aşina bir yol.

Ve ConnectKey teknolojisi açık bir
sistemler mimarisini temel aldığından
(Xerox Extensible Interface Platform®)
ileri düzeyde özelleştirilmiş iş akışları için
yeni uygulamalar yaratmak mümkündür.
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Mobil ve Bulut için Hazır
İnternet'e bağlı iş gücünüz ister evde, ister yolda, isterse ofiste belge ve bilgi göndermek
ve almak için çeşitli cihazlardan faydalanabilir. Xerox ® ConnectKey ® Teknolojisi hepsini
bir araya getirir.

Ç A L I Ş M A TA R Z I N I Z I Ç I N H A Z I R

Teknoloji ConnectKey uyumlu tüm yazıcılar ve
çok işlevli yazıcılar, size istediğiniz yerde ve
şekilde çalışma özgürlüğü sağlar. Bunlar
kutudan çıktığı anda mobil ve buluta hazırdır.
Mobil cihazınızı kullanarak güvenli erişim ve
tercih ettiğiniz bulut sistemleri ve
hizmetlerine doğrudan, sorunsuz
bağlantı sunar.

M O B İ L O R TA M A H A Z I R

Mobil cihazlarına bağlanabilmek ve bu
cihazlarla çıktı alabilmek günümüz hibrit
çalışanları için oldukça önemlidir, ConnectKey
uyumlu çok işlevli yazıcılar, dâhili Apple®
AirPrint®, Mopria® Print Service ve Xerox®
Print Service for Android™ desteği
ile kullanıma hazırdır.
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Xerox Workplace Mobile Uygulaması hem
Android hem de iOS cihazları genelinde ortak
bir yazdırma deneyimi sağlar ve mobil
çalışanların hareket halinde yazdırmasını
kolaylaştırır. Mobil cihazdan tarama,
kopyalama ve yazdırma için Near Field
Communication (NFC) kullanarak yazıcınıza
saniyeler içinde bağlanmak için dokunun.
Xerox İş Yeri Çözümleri ile birlikte
kullanıldığında, yetkili kullanıcıların MFP'nin
kilidini açmasını ve hizmetlere kişiselleştirilmiş
bir deneyim ile güvenli bir şekilde
erişmelerini sağlar.
İsteğe bağlı Wi-Fi Direct, birincil ağınıza
erişim izni olmadan konuk kullanıcı erişimini
sağlamak için idealdir.

K U L L A N I Ş L I V E B U L U TA B A Ğ L I .

Bulut üzerinden doğrudan tarayın ya da
yazdırın, dokümanları kişiler ya da gruplarla,
çoklu adım karmaşası olmadan kolayca
paylaşın, ve basılı kopya kaynak
materyalinden düzenlenebilir dokümanlar
oluşturun. Tüm bunlar, doğrudan AltaLink
ve VersaLink Cihazlarının kullanıcı
arayüzünden mümkündür.
En üst düzeyde rahatlık için kullanımı kolay
@PrintByXerox Uygulaması ile yazdırmak,
e-posta ekinde göndermek ve bunu dünya
çapında herhangi bir ConnectKey cihazda
almak çok basittir. İşlem kolay, güvenli
ve ücretsizdir.
Bulut tabanlı bir Baskı Yönetimi çözümü olan
Xerox Workplace Cloud herhangi bir mobil
cihazdan kolay, esnek ve güvenli yazdırma
sağlayarak BT kaynaklarınızı temel işlerinize
odaklanmanız için serbest bırakır.

Kapsamlı Güvenlik
Maliyet kontrolü müşterilerimiz için birinci önceliklerdendir. Xerox ® ConnectKey ®
Teknolojisi, güvenlik özellikleri ve teknolojileri için endüstri standartlarını aşar. Bu
nedenle güvenliğin en ön planda olduğu hükümetler ve işletmeler Xerox'u tercih eder. 1

D A H A Y Ü K S E K B I R S TA N D A R T

Koruma

Teknolojimize entegre olmasına rağmen,
ConnectKey Teknolojisi uyumlu her cihaza
dâhil güvenlik seviyeleriyle ilgili bir standart
yoktur. Güvenliğe yönelik bütünsel ve proaktif
dört noktalı yaklaşımımız, tüm sistem
bileşenleri ve açık noktalar için kapsamlı
ve tümüyle kapsayıcı bir koruma sağlar.

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.

Önleme
ConnectKey Teknolojisi, veri göndererek ya da
doğrudan cihaz ile etkileşim sırasında 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 kullanıcı arayüzü ve
giriş bağlantı noktaları da dâhil olası tüm
erişim noktaları güvenlidir.
Algılama
Xerox® ConnectKey Teknolojisi, başlatırken2
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.
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.3
Harici İş Ortaklıkları

GÜVENLIĞE KAPSAMLI
B I R YA K L A Ş I M

Yetkisiz Erişimi
Engelleyin
Şüpheli
ya da kötü amaçlı
davranışları
saptayın
Veriyi
ve dokümanları
koruma
Entegrasyonlar,
endüstri standartları
ve sertifikaları ile
Harici İş Ortaklıkları

ConnectKey Teknolojisi McAfee®4 ve Cisco
iş ortaklığımız sayesinde ekstra güvenlik
standartları sunar. McAfee, LogRhythm ve
Splunk'un SIEM araçlarıyla olan iletişimi
sayesinde güvenlik ihlalleri tehdidi büyük
ölçüde azaltır. En güvenilir ortamlarda bile
cihazlarımızın güvenilir olduğundan emin
olmak için performansımızı Common Criteria
ve FIPS 140-2 gibi sertifikaların uluslararası
standartlarına göre ölçüyoruz.

En büyük küresel bankalardan 10 tanesinin 10'u, 50 ABD'li eyalet ve en büyük üniversitelerden 10 tanesinin 10'u
Xerox'u tercih ediyor.

1

2

VersaLink® cihazları.

3

Yalnızca sabit disk sürücüleri olan cihazlar için geçerlidir.

4

AltaLink, iSeries, VersaLink 7100 Serisi ve EC7800/8000 Serisi.
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Yönetimli Baskı Hizmetlerine İmkân
Sağlar
Xerox ® ConnectKey ® Teknolojisini Xerox ® Yönetimli Baskı 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.

D A H A K O L AY , D A H A B A S I T V E

D A H A FA Z L A K U L L A N I C I YA

D I J I TA L D Ö N Ü Ş Ü M Ü S Ü R D Ü R Ü N

DA H A G Ü V E N L I

HIZMET EDECEK ŞEKILDE

Yönetimli ConnectKey uyumlu ürünlerle
Yönetimli Baskı Hizmetlerinin uygulanması
hiç bu kadar kolay olmamıştı, yönetimi daha
basit ya da daha güvenlidir.

Ö LÇ E K L E N D I R I L E B I L I R

Dijital yolculuğunuz, Xerox® Yönetimli
Yazdırma Hizmetleri ile başarı için
yol haritanızdır.

ConnectKey Teknolojisi, daha hızlı filo
dağıtımı için cihaz klonlamasını hızlandırır.
Kullanım faturalandırması, durum ve ölçüm
yetenekleri de dâhil uzaktan yapılandırma ve
yükleme, filo yönetiminin tahmin yapma
ihtiyacını ortadan kaldırır.
Güvenli kart kimlik doğrulaması, dosya ve disk
şifreleme, beyaz liste oluşturma ve otomatik
düzeltme gibi gelişmiş veri güvenliği
özellikleri yalnızca ConnectKey Teknolojisi
uyumlu cihazlar tarafından sağlanır.
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Karşılanamayan gereksinimleri
ölçeklendirilebilir çözümlerle karşılayaın;
atanan bir iş gücü için baskı yönetimi ve
iş akışı tutarlılığı.
Filonuzu doğru hizmetle yönetilen doğru bir
teknoloji, beceriler ve uygulamalarla optimize
edilmiş bir altyapıya sahip olduğunuzdan
emin olun.
Ayrıca Destek Asistanı Uygulaması,
zamanında hizmet ve tedarik bilgilerini
doğrudan cihaz üzerinde parmaklarınızın
ucuna getirir.

Verimliliği artırmak için dar boğazları ortadan
kaldırın, analizler aracılığıyla kritik bilgiler
edinin ve basit, erişilebilir iş akışları oluşturun.
Buluta her yerden yazdırma özelliği ile
çalışanlara hizmet sunabilirsiniz.
Belge dijitalleştirme özelliği ile kritik bilgilere
kolay erişim için merkezi bir hub oluşturun.
Bu, bölümler arası siloların ortadan
kaldırılmasına yardımcı olur ve daha
işbirliğine dayalı bir çalışma
kültürünü destekler.

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı
Xerox ® ConnectKey ® Teknolojisi üzerine inşa edilen çok işlevli yazıcılar bir makineden çok
daha fazlasıdır. Bunlar, çalışma şeklinizi tamamen dönüştürmek için sıradan işlevlerin
ötesindeki hızlı ve dijital ofis asistanlarıdır.
K O L AY , U Y G U L A M A TA B A N L I
IŞLEVSELLIK

ConnectKey Teknolojisi, Xerox App Gallery
(Uygulama Galerisi) ile sağlanan büyüyen bir
Uygulama koleksiyonuyla iş gücünüze
tamamen yeni bir esneklik, verimlilik ve
olanaklar düzeyi getiriyor.
Yazıcınızın yeteneklerini beklenmeyen
şekillerde genişleterek zaman harcayıcı,
tekrarlanan veya karmaşık süreçleri
basitleştirin. Kullanımı kolay bu
uygulamalarla, Xerox® ConnectKey®
Teknolojisi uyumlu yazıcı ya da MFP'niz iyi
bağlantılı bir dijital ofis asistanı haline gelir.
Bulut içeriği depolarına ve iş açısından kritik
sistemlere bağlanabilir, sağlık, finans, hukuk
ve eğitim alanında sektöre özel iş akışlarına
yardımcı olabilir ya da sarf malzemeleri
sipariş edebilir ve doğrudan yazıcının kullanıcı
arayüzünden destek alabilir.
Xerox App Gallery (Uygulama Galerisi) ve
Kişiselleştirilmiş Uygulama Oluşturucu (PAB)*
ile Xerox ortakları, benzersiz iş akışı
gereksinimlerinizi otomatikleştirmek için
sofistike özelleştirme seviyeleri sunabilir.

T E K P L AT F O R M R A H AT L I Ğ I

Uzak ve esnek çalışma modelleri tek platform
rahatlığı ve sorunsuz üretkenlik ister.
Teknolojimiz agnostik bulut tabanlı çözüm
olan Xerox İş Akışı Merkezi, fiziksel ve dijital
dosyaları kullanılabilir biçimlere
dönüştürmekle ilgili tahminleri ortadan
kaldırır. Hareket halindeki çalışanlar için ideal
olan Xerox İş Akışı Merkezi, PC, tablet, mobil
cihazlar ve çok işlevli yazıcılar dâhil herhangi
bir cihazdan kullanılabilir.

Xerox İş Akışı Merkezi ile Gündelik İş Akışı
Zorluklarını Çözün
Dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman kolayca dinlemek için dokümanları ses
dosyalarına dönüştürün.
Daha geniş bir hedef kitle ile paylaşmak için PDF veya görüntü dosyalarını
popüler Microsoft biçimlerine dönüştürün.
El yazısını okunabilir, düzenlenebilir ve paylaşılabilir metne dönüştürün.
40 farklı dil arasında tercüme yapın.
Kelime veya ifade setleri kullanarak Kişiyi Tanımlayabilir Bilgileri otomatik
olarak redaksiyondan geçirin.
Hızlıca gözden geçirmek için daha kolay, daha küçük, özetlenmiş bir
dosya oluşturun.
Yeni, tek bir ana dosya oluşturmak için 5 farklı dosyayı bir araya getirir.

* 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, kapsamlı
güvenlik ve işlevselliği artırıp üretkenliği güçlendirmek için büyüten bir uygulama
kitaplığına erişim ile daha iyi, daha hızlı ve daha akıllı çalışacaksınız.
RENKLI LETTER/A4 CIHAZLARI

S I YA H B E YA Z L E T T E R / A 4 C I H A Z L A R

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
İşlevli Yazıcı

Xerox® VersaLink
C505 Renkli Çok
İşlevli Yazıcı

Xerox ® VersaLink
C605 Renkli Çok
İşlevli Yazıcı

Xerox® VersaLink
B405 Çok İşlevli
Yazıcı

Xerox® VersaLink
B605 Çok İşlevli
Yazıcı

Xerox® VersaLink
B615 Çok İşlevli
Yazıcı

S I YA H B E YA Z

R E N K L I TA B L O I D / A 3 C I H A Z L A R

TA B L O I D / A 3 C I H A Z L A R

Xerox® VersaLink
C7000 Renkli
Yazıcı

Xerox® VersaLink
C8000 Renkli
Yazıcı

Xerox® VersaLink
C9000 Renkli
Yazıcı

Xerox® VersaLink
C7120/C7125/
C7130 Renkli Çok
İşlevli Yazıcı

Xerox® AltaLink®
C8130/C8135/
C8145/C8155/
C8170 Renkli Çok
Fonksiyonlu
Yazıcı

Xerox ® VersaLink
B7125/B7130/
B7135 Çok İşlevli
Yazıcı

Xerox ® ConnectKey Teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.xerox.com/
tr-tr/connectkey.
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Xerox® AltaLink
B8145/B8155/
B8170 Çok
Fonksiyonlu Yazıcı

