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Xerox® ConnectKey® Teknolojisini 
Temel Alan Dijital İş Yeri Asistanınız

Günümüzün iş gücü sürekli hareket halindedir ve her zaman bağlıdır. Xerox® ConnectKey 
Teknolojisini temel alan dijital iş yeri asistanları, şirketlerin daha akıllı ve daha güvenli 
biçimde çalışmak ve en üretken iş yerlerini yaratmak için yeni yollar bulmalarını sağlar. 
Yazıcıları bağımsız birimler halinde, yalnızca tek göreve yönelik aletler gibi görmeyi 
bırakmanın ve daha güncel, pratik ve kullanışlı çözümler istemeye başlamanın zamanı 
geldi. Xerox® ConnectKey® Teknolojisi bunu sağlıyor.

Ürün yelpazemizdeki ConnectKey 
Teknolojisini içeren çok işlevli her yazıcı, 
üretken bir ekosistemin merkezinde yer 
alır ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi, 
mobil bağlantı ve bulut bağlantısı, 
kapsamlı güvenlik ve değer artıran 
hizmetlere ve çözümlere erişim sunar. 
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

Dağınık çalışma grupları için birebir olan 
Xerox® VersaLink® ailesindeki yazıcılar 
ve çok işlevli yazıcılar; tüm özellikleri 
barındıran, uygulama merkezli dijital iş 
yeri asistanlarıdır. Sezgisel bir kullanıcı 
deneyimi ve kapsamlı güvenlik sunarlar ve 
kullanıcıların istedikleri yerden istedikleri 
anda çalışmalarını sağlarlar.

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

Ölçeklenebilir, güçlü ve talepleri yüksek 
olan ekiplere yönelik olarak tasarlanan 
Xerox® AltaLink® Çok İşlevli Yazıcılar sezgisel 
bir kullanıcı deneyimi, kişiselleştirme, mobil 
bağlantı ve bulut bağlantısı ve kapsamlı 
güvenlik sunar. Bu dijital iş yeri asistanları 
işleri dijitalleştirir, otomatikleştirir ve günlük 
iş süreçlerini sorunsuz bir şekilde düzenler 
ve bu sayede üretkenliği katlar.

Sezgisel Kullanıcı 
Deneyimi

Mobil ve 
Bulut için 
Hazır

Kapsamlı 
Güvenlik

Yönetilen Baskı 
Hizmetlerine Erişin

Yeni 
Olasılıklara 
Açılan Kapı
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Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

H E R  Ş E Y İ  T U TA R L I  K I L A R 

ConnectKey® Teknolojisi uyumlu bir filo 
ile (modelden bağımsız olarak) kullanıcı 
deneyimi her zaman, değişmeden seviyesini 
korur. Ortak işlevler her yazıcıda benzer 
şekilde çalışır; bu yüzden kullanıcılar bir 
kere öğrenir ve öğrendiklerini tüm filoda 
kullanırlar.

Yeni kurulum sihirbazları çok az ya da hiç 
BT desteği olmadan kurulumu düzene sokar. 
Yazıcı sürücüleri aynı şekilde görünür ve 
hissettirir, diğer taraftan Xerox® Global 
Print Driver® modelden bağımsız olarak 
tüm makinelerde çalışabilir. 

Xerox® Dahili Web Sunucusu, sistem 
yöneticilerinin hiç ofislerinden çıkmadan 
kendi çok işlevli yazıcılarına diledikleri bir 
standart web tarayıcı aracılığıyla uzaktan 
bağlanmalarına ve yapılandırma ayarlarını 
yönetmelerine, klonlanmış dosyaları 
filoya eklemelerine, yazıcı sürücüleri 
yüklemelerine, yazıcı durumunu izlemelerine 
ve Uzaktan Kontrol Paneli aracını kullanarak 
sorun gidermelerine imkân sağlar.

D O K U N U N  V E  İ L E R L E Y İ N

Çok dokunuşlu deneyim (bugün milyonlarca 
telefon ve tablet kullanıcısının en gelişmiş 
cihazlarla etkileşim için kullandığı yol) 
işlerin kolay ve hızlı bir şekilde halledilmesi 
için bel bağladığınız yazıcıda ya da çok 
işlevli yazıcıda da kendini gösteriyor. 

Büyük, renkli, tablet benzeri bir ekranda 
basitleştirilmiş iş akışları arasında 
sürükleyerek, dokunarak ve parmaklarınızı 
kıstırarak dolaşın. Taramaları yazdırmadan 
ön izleyerek hataları önleyin. Uygulamaları 
doğrudan Xerox Uygulama Galerisi’nden 
indirin ve arabirimi, sık kullandığınız 
uygulamaları en önde ve ortada kalacak 
şekilde özelleştirin. Karmaşık iş akışlarını 
ve ortak görevleri gerçekleştirmek için 
tamamen yeni ama yine de tümüyle 
aşina bir yoldur. 

K İ Ş İ S E L L E Ş T İ R M E Y E  U Y G U N

ConnectKey Teknolojisinin esnek tasarımı 
sayesinde cihaz arabirimleri; bulut veya 
ağ konumlarından kaynaklanan veya bu 
konumları hedefleyen tek dokunuşlu iş 
akışları da dâhil olmak üzere, yalnızca 
en sık kullandığınız uygulamaları sunacak 
şekilde özelleştirilebilir.

Ve ConnectKey teknolojisi açık bir sistemler 
mimarisi olan Xerox Extensible Interface 
Platform® (EIP) üzerine kurulu olduğundan, 
son derece özelleştirilmiş iş akışları sağlayan 
yeni uygulamalar yaratmak mümkündür. 

Son olarak, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi. Tek Dokunuşlu Uygulamalar, zaman 
kazandıran rahatlığı bir üst düzeye çıkarır. Bir yandan, sık kullanılan iş akışları için 
kısayollar oluşturup kaydedin; bir yandan da işlerin halledilmesi için bel bağladığınız 
cihazlar ile senkronize kalın.
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Mobil ve Bulut için Hazır

İnternet'e bağlı iş gücünüz - evde, yolda veya ofiste olsun - doküman ve bilgi gönderip 
almak için çeşitli cihazlardan ve uzaktaki birden çok yazıcıdan faydalanır. Xerox® 
ConnectKey® Teknolojisi hepsini bir araya getirir.

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

ConnectKey Teknolojisi özellikli tüm yazıcılar 
ve çok işlevli yazıcılar, size istediğiniz yerde 
ve şekilde çalışma özgürlüğü sağlar. Bu 
yazıcılar kutudan çıktıkları anda mobil 
ortama ve buluta hazır şekilde gelirler. Mobil 
cihazınızdan güvenli erişim sağlar ve tercih 
ettiğiniz bulut sistemlerine ve hizmetlerine 
doğrudan, sorunsuz bağlantı sunar. 

M O B İ L  O R TA M A  H A Z I R

Mobil cihaza bağlanıp yazdırma kabiliyeti, 
günümüzün hibrit çalışanları için anahtar 
görevi görür ve ConnectKey özellikli çok 
işlevli yazıcılar; Apple® AirPrint®, Mopria® 
Yazdırma Hizmeti ve Android™ için Xerox® 
Yazdırma Hizmetine yönelik dâhili destek 
sayesinde kullanıma hazırdır.

Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması hem 
Android hem de iOS cihazları genelinde 
ortak bir yazdırma deneyimi sağlar ve 
mobil çalışanların hareket halindeyken 
yazdırmasını kolaylaştırır. 

Yakın Alan İletişimi (NFC) bağlantısını 
kullanarak saniyeler içinde, dokunarak mobil 
cihazınızdan yazıcınıza bağlanın ve tarayın, 
fotokopi çekin ve yazdırın. Xerox® İş Yeri 
Çözümleri ile birlikte kullanıldığında, yetkili 
kullanıcıların çok işlevli yazıcıların kilidini 
açmalarını ve kişiselleştirilmiş bir deneyim 
ile hizmetlere güvenli bir şekilde erişmelerini 
sağlar.

İsteğe bağlı Wi-Fi Direct, birincil ağınıza 
erişim izni vermeden misafir kullanıcı erişimi 
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 bireylerle ya da 
gruplarla, karmaşık birden fazla adım 
olmadan kolayca paylaşın ve basılı kaynak 
materyalinden düzenlenebilir dokümanlar 
oluşturun. Bunların hepsi doğrudan Xerox® 
Altalink® ve Xerox® VersaLink® Cihazların 
kullanıcı arabirimlerinden mümkün. 

Pratiklik bununla sınırlı değil, kullanımı 
kolay Xerox® @PrintByXerox Uygulaması, 
yazdırmayı ekli bir e-posta göndermek ve 
gönderileni dünyanın herhangi bir yerindeki 
ConnectKey özellikli herhangi bir cihazda 
almak kadar basit hale getirir. İşlem kolay, 
güvenli ve ücretsizdir.

Bulut tabanlı bir Baskı Yönetimi çözümü 
olan Xerox® Workplace Cloud, her türlü 
mobil cihazdan kolay, esnek ve güvenli 
yazdırma sağlayarak BT kaynaklarınızı esas 
işlerinize odaklanmanız için serbest bırakır.

Ç O K L U  O T U R U M  A Ç M A  İ L E  A D I M L A R I 

K AY D E D İ N *

Yaka kartınız ya da mobil cihazınızla 
yazıcıda rahatça tek seferlik kimlik 
doğrulaması yapın ve ardından, zaman 
alan ilave oturum açma adımlarını 
gerçekleştirmek zorunda kalmadan 
çoklu oturum açma özellikli tüm çok işlevli 
yazıcılarınıza güvenli bir şekilde erişin.

*  Xerox® AltaLink® 8100 Serisi ve Xerox® İş Yeri 
Çözümleri Baskı Yönetimi aracılığıyla gelir
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Kapsamlı Güvenlik

Maliyet kontrolü müşterilerimiz için birinci önceliklerdendir. Xerox® ConnectKey® 
Teknolojisi, güvenlik özellikleri ve teknolojileri için endüstri standartlarını aşar.  
Bu nedenle en fazla önemi güvenliğe veren devletler ve işletmeler Xerox'u tercih eder.1

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

Teknolojimize entegre olmasına rağmen, 
her ConnectKey Teknolojisi özellikli cihazla 
gelen güvenlik seviyelerine yönelik herhangi 
bir standart bulunmamaktadır. Güvenliğe 
yönelik dört noktalı bütünsel yaklaşımımız, 
tüm sistem bileşenleri ve zayıf noktalar için 
kapsamlı ve tümüyle kapsayıcı bir koruma 
sağlar.

Önleme

ConnectKey Teknolojisi, veri gönderme 
sırasında olsun doğrudan cihaz ile etkileşim 
sırasında olsun kötü amaçlı saldırıları, kötü 
amaçlı yazılımların yayılmasını ve yazıcının 
kötü amaçlı/izinsiz kullanımını önleyen 
kapsamlı bir dizi özellik kullanır. 

Cihaz başındaki kullanıcıların yanı sıra 
bilgisayar, sunucu, mobil cihazlar ya da 
bulut bağlantıları için erişilebilir olan, 
kullanıcı arabirimi ve giriş bağlantı 
noktaları da dâhil olası tüm erişim 
noktaları güvenlidir. 

Algılama

Xerox® ConnectKey Teknolojisi, cihaz 
başlangıcı sırasında2 ya da yetkili 
kullanıcılar tarafından etkinleştirildiğinde 
kapsamlı bir Aygıt Yazılımı Doğrulama 
testi çalıştırır. Bu işlem, yazıcıda zararlı 
bir değişiklik gerçekleştiği saptandığında 
uyarı verir. McAfee Beyaz Liste oluşturma/
İzin Listesi Oluşturma5 teknolojisi kötü 
amaçlı yazılımları sürekli olarak izler 
ve çalışmalarını otomatik olarak önler.

Koruma

Kapsamlı güvenlik önlemlerimiz sırf 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.

Doğru kişi cihaz başına geçene dek 
dokümanları kullanıma sunmamak suretiyle 
yazdırılan materyalleri korumaktan, taranan 
bilginin amaçlanan alıcı dışındaki hedeflere 
ulaşmasını önlemeye kadar ConnectKey 
Teknolojisi, en kritik veri varlıklarınızı 
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 silebilirsiniz3.

Harici Ortaklıklar 

ConnectKey Teknolojisi; Trellix5 ve Cisco ile 
olan ortaklığımız sayesinde ekstra güvenlik 
standartları sunar. Trellix5, LogRhythm ve 
Splunk'un SIEM araçlarıyla olan iletişim, 
güvenlik ihlâli tehdidini çarpıcı şekilde 
azaltır. En güvenilir ortamlarda bile 
cihazlarımızın güvenilir olduğundan 
emin olmak için performansımızı, 
Common Criteria ve FIPS 140-2/140-3 vb. 
sertifikaların uluslararası standartlarına 
göre ölçüyoruz. 

Önler
Yetkisiz erişimi engeller

G Ü V E N L I Ğ E  K A P S A M L I 
B İ R  YA K L A Ş I M

Algılar
Şüpheli ya da kötü 
amaçlı davranışları 
saptar

Korur
Verileri ve 
dokümanları korur

Harici Ortaklıklar
Entegrasyonlar, 
endüstri standartları 
ve sertifikaları yoluyla

1 En büyük 10 küresel banka, 50 ABD eyaletinin hepsi ve en büyük üniteversitelerin 10'u Xerox’u seçmiştir.
2 Xerox® Versalink® Cihazlar.
3 Yalnızca sabit disk sürücülü cihazlar için geçerlidir.
4 Xerox® AltaLink®, Xerox® WorkCentre® iSeries, Xerox® VersaLink® 7100 Serisi ve Xerox® EC7800/8000 Serisi.
5 Trellix şirketinin eski adı McAfee Enterprise’dır.

Sıfır Güven Güvenliği

Xerox, Sıfır Güven girişimlerinizi kritik 
özellikler, en iyi uygulamalar ve tavsiyelerle 
destekler. Daha fazla bilgi edinin

http://www.xerox.com/zerotrust
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Yönetilen Baskı Hizmetlerine Erişin 

Xerox® ConnectKey® Teknolojisini Xerox® Yönetilen Baskı Hizmetleri ile birleştirmek, 
ister büyük ister küçük olsun, kuruluşunuza göre özelleştirilip optimize edilmiş bir altyapı 
oluşturur. Son teknoloji ürünü değerlendirme araçlarımız ve üç aşamalı yaklaşımımız 
sayesinde doğru teknoloji, uygulama ve çözüm karışımını elde edersiniz.

V E R İ M L İ  H İ B R İ T  İ Ş  Y E R İ

Xerox® Yönetilen Baskı Hizmetleri ile 
kimin, nerede ve ne zaman yazdırmakta 
olduğunu anlamak için yazıcı altyapısını 
değerlendirmeden geçirebiliriz. 
Değerlendirmeden gelen analizlerle, 
ConnectKey özellikle cihazlardan oluşan, 
optimize edilmiş bir yazıcı altyapısı 
oluşturabiliriz. ConnectKey özellikli cihazlar 
yelpazesi, doğru teknolojiyi ve doğru 
uygulamaları doğru yerlere koymanızı 
sağlar. Sırf tek bir uygulama gerekli oldu 
diye pahalı bir çok işlevli yazıcıya yatırım 
yapmaya gerek yok.

ConnectKey özellikli cihazlar; ev ofisleri de 
dâhil olmak üzere yazıcı altyapısını kurmayı 
ve yönetmeyi kolaylaştırırken uzaktan, bulut 
cihazı izleme araç seti ile birlikte çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır.

Ü R E T K E N  Ç A L I Ş A N L A R

ConnectKey Yazıcılardaki kullanıcı 
arabirimlerinin kullanımı kolaydır, 
tutarlıdır ve kullanıcıların veya kuruluşların 
tercihlerine göre uyarlanabilirdir. Yönetilen 
Baskı Hizmetleri Analizi, dijital dönüşümden 
faydalanabilecek zahmetli basılı doküman 
işlerinin belirlenmesine yardımcı olur.

ConnectKey Uygulamalarını kullanarak 
dokümanları dijital biçimlere dönüştürmek; 
mobil yazdırma, bulut depolama alanlarına 
bağlanma ya da mevcut iş süreçlerine 
yandan giriş imkânı sağlar. 

Xerox® Destek Asistanı Uygulaması, durumu 
göstererek ya da sarf malzemesi siparişleri 
ve hizmet taleplerinin sunulmasını 
sağlayarak sizlere zaman kazandırır. 

Tüm bu özellikler çalışanların teknolojiyle 
daha üretken ve daha mutlu olmalarını 
sağlar.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R  YA Z D I R M A

Yönetilen Baskı Hizmetlerimiz, işlerinizi 
daha sürdürülebilir ve verimli hale getirecek 
araçları ve uzmanlığı barındırıyor. Bu, yazıcı 
altyapınızı çevre dostu cihazlarla optimize 
edecek, eyleme dönüştürülebilir alternatifler 
ve cihaz yönetimi sağlayan Sürdürülebilirlik 
analizi ve durum çözümlemesiyle başlar. 
Xerox® Green World Alliance® harcanan 
görüntüleme sarf malzemeleri için toplama, 
yeniden kullanım ve geri dönüşüm 
işlemlerini basitleştirir.

Son olarak, ağaçlandırma ve karbon 
ofset programlarımız, ormanlara ağaç 
kazandırmanın ve kağıt üretiminden 
yayılan karbonu sıfırlamanın bir yoludur.

G Ü V E N L İ  O R TA M

Xerox® ConnectKey® Teknolojili Cihazlar, 
kutudan çıktığı anda güvenlik özellikleri 
etkinleştirilmiş halde gelirler. ConnectKey 
özellikli cihazlar, Yönetilen Baskı Hizmetleri 
Aygıt Yönetimi Araçlarımıza veri sağlar; 
böylece sistemi izleyerek altyapının her 
zaman güvenli olduğundan emin olabiliriz. 
Ayrıca gizli belgeler ve içerik; kullanıcının 
kimliği işi gönderen kişi olarak doğrulanana 
dek yazdırılmaz.

Xerox Yönetilen Baskı Hizmetleri, şirketinizin 
güvenlik ilkelerinin Beyaz Liste Oluşturma/
İzin Verilenler Listesi, risk azaltma ve 
otomatik düzeltme, güvenlik analizi ve 
uyumluluk için denetim izleme raporu 
ile birlikte etkinleştirilmesini sağlar.

D O Ğ R U D A N  C E P  T E L E F O N U N U Z D A N 

D E S T E K

Xerox® Easy Assist uygulaması, yazıcınızın 
veya çok işlevli yazıcınızın doğrudan cep 
telefonunuzdan kurulmasını, izlenmesi 
ve yönetimini basitleştirir. Bilgisayarınız 
üzerinden çok işlevli yazıcınıza en güncel 
sürücü yazılımı kurulumuna yardımcı 
olur, yazıcı durumunun gerçek zamanlı 
izlenmesini sağlar ve kendi kendine 
destek hizmetlerine kolay erişim sunar.
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Xerox® Workflow Central Platform ile Gündelik 
İş Akışı Sorunlarını Çözün 
  

Xerox® ConnectKey® Teknolojisi üzerine bina edilen çok işlevli yazıcılar bir makineden çok 
daha fazlasıdır. Bu yazıcılar, sıradan işlevlerin ötesine geçerek çalışma şeklinizi tamamen 
dönüştüren çevik, dijital iş yeri asistanlarıdır. 

K O L AY,  U Y G U L A M A  TA B A N L I 

İ Ş L E V S E L L İ K

ConnectKey Teknolojisi, Xerox Uygulama 
Galerisi üzerinde mevcut, sayısı artan 
uygulamalarla iş gücünüze tümüyle yeni 
bir esneklik, verimlilik ve imkân seviyesi 
kazandırır.

Yazıcınızın yeteneklerini beklenmeyen 
şekillerde genişleterek zaman tüketen, 
tekrarlanan veya karmaşık süreçlerini 
basitleştirin. Kullanımı kolay bu uygulamalar 
sayesinde, Xerox® ConnectKey® Teknolojili 
yazıcınız ya da çok işlevli yazıcınız iyi 
bağlantılı, bir dijital iş yeri asistanına 
dönüşür. Sizi bulut içerik depolama 
alanlarına ve iş açısından kritik sistemlere 
bağlayabilir; sağlık, finans, hukuk ve eğitim 
alanında sektöre özel iş akışlarıyla size 
yardımcı olabilir ya da sarf malzemeleri 
sipariş edebilir ve destek alabilirsiniz. 
Bunların hepsini doğrudan yazıcının 
kullanıcı arabiriminden yapabilirsiniz.

Xerox Uygulama Galerisi ve Xerox® 
Kişiselleştirilmiş Uygulama Oluşturucu 
(PAB)* sayesinde Xerox iş ortakları, benzersiz 
iş akışı gereksinimlerinizi otomatikleştirecek 
sofistike özelleştirme seviyeleri sunabilir.

T E K  P L AT F O R M  K O L AY L I Ğ I

Uzak ve esnek çalışma modelleri, tek 
platformun sağladığı kolaylığı ve sorunsuz 
üretkenlik gerektirir. Farklı teknolojilerle 
çalışabilen, bulut tabanlı çözümümüz olan 
Xerox Workflow Central fiziksel ve dijital 
dosyaları kullanılabilir biçimlere 
dönüştürmekle ilgili deneme yanılma 
paylarını ortadan kaldırır. Hareket halindeki 
çalışanlar için ideal olan Xerox Workflow 
Central; bilgisayar, tablet, mobil cihazlar 
ve çok işlevli yazıcılar da dâhil her türlü 
cihazdan kullanılabilir.

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

*  Xerox kanal iş ortağı müşterileri için. Xerox Doğrudan satış müşterileri, Xerox® MFP İş Akışı Uygulama 
Özelleştirme Programı hakkında bilgi almak için kendi satış yöneticileri ile iletişim kurmalıdır. 

Dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman kolayca dinlemek için dokümanları 
ses dosyalarına dönüştürün.

El yazısını okunabilir, düzenlenebilir ve paylaşılabilir metinlere dönüştürün.

40 farklı dil arasında tercüme yapın.

Okuyup anlaması daha kolay, daha küçük, özetlenmiş bir dosya oluşturun.

5 farklı dosyayı bir araya getirerek yeni, tek bir ana dosya oluşturun.

Daha geniş bir hedef kitle ile paylaşmak için PDF veya görüntü dosyalarını 
popüler Microsoft biçimlerine dönüştürün.

Kelime veya ifade setleri kullanarak Kişiyi Tanımlayabilir Bilgileri 
otomatik olarak redaksiyondan geçirin.



Xerox® ConnectKey® Teknolojisi Üzerine Bina Edilmiş 

Xerox® Cihazları

© 2023 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, AltaLink®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® Xerox Extensible 
Interface Platform® ve Green World Alliance®; Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. 
Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 05/23 TSK-3876 BR34703 XOGBR-654F

Tutarlı bir kullanıcı deneyimi, mobil bağlantı ve bulut bağlantısı, kolay otomasyon, 
kapsamlı güvenlik ve işlevselliği artırıp üretkenliği katlayan uygulama kitaplığına 
erişerek daha iyi, daha hızlı ve daha akıllı çalışacaksınız.

Xerox® ConnectKey Teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.xerox.com/tr-tr/connectkey.

R E N K L İ  M E K T U P / A 4  C İ H A Z L A R

Xerox® VersaLink® 
C400 Renkli Yazıcı

Xerox® VersaLink® 
C500 Renkli Yazıcı

Xerox® VersaLink® 
C600 Renkli Yazıcı

Xerox® VersaLink® 
C405 Renkli Çok 
İşlevli Yazıcı

Xerox® VersaLink® 
C625 Renkli Çok 
İşlevli Yazıcı* 

S İ YA H  B E YA Z  M E K T U P / A 4  C İ H A Z L A R

Xerox® VersaLink® 
B400 Yazıcı

Xerox® VersaLink® 
B600 Yazıcı

Xerox® VersaLink® 
B610 Yazıcı

Xerox® VersaLink® 
B405 Çok İşlevli 
Yazıcı

Xerox® VersaLink® 
B625 Çok İşlevli Yazıcı*

S İ YA H  B E YA Z  TA B L O I D / A 3  

C İ H A Z L A R 

Xerox® VersaLink® 
B7125/B7130/
B7135 Çok İşlevli 
Yazıcı

Xerox® AltaLink®  
B8145/B8155/B8170  
Çok İşlevli Yazıcı

R E N K L İ  TA B L O I D / A 3  C İ 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 İşlevli Yazıcı

* Ürün her coğrafyada sunulmamaktadır; lütfen satış temsilcinize danışın.

http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey

