טכנולוגיית X erox ® ConnectKey ®

מגשרת בין עולמות פיזיים לדיגיטליים
לחוויית עבודה שוטפת ופרודוקטיבית

העוזר הדיגיטלי לסביבת העבודה
שלך ,המבוסס על טכנולוגיית
Xerox ® ConnectKey ®
כוח העבודה של היום הוא נייד ותמיד מחובר .העוזרים הדיגיטליים לסביבת העבודה,
המבוססים על טכנולוגיית  Connecter Keyשל  ,Xerox ®מסייעים לעסקים לגלות דרכים
חדשות לעבודה חכמה יותר ומאובטחת יותר וליצור את סביבת העבודה הפרודוקטיבית
ביותר .הגיע הזמן להפסיק לחשוב על מדפסות כעל סוסי עבודה עצמאיים שמבצעים
משימות ספציפיות ולהתחיל לדרוש פתרונות עדכניים ,מועילים ושימושיים יותר .טכנולוגיית
 Xerox ® ConnectKeyמספקת את הסחורה.
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כל מדפסת רב-תכליתית התומכת בטכנולוגיית
 ConnectKeyונכללת בקו המוצרים שלנו היא
מוקד של מערכת כוללת לעבודה פרודוקטיבית -
מספקת חוויית משתמש אינטואיטיבית ,קישוריות
להתקנים ניידים ולענן ,אבטחה מקיפה וגישה
לשירותים ופתרונות משפרי ערך .תוכל לעשות
שער
Gateway
to
לאפשרויות הרבה מעבר להדפסה ,סריקה והעתקה .תקבל
חדשות
 New Possibilitiesיכולת חיבור שמעולם לא הכרת.
מ ד פ ס ו ת X E R O X ® V E R S A L I N K ®
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מנוהלים
הדפסה

אידיאליות עבור קבוצות עבודה מבוזרות,
מדפסות ומדפסות רב-תכליתיות במשפחת
 ,VersaLinkומשמשות כעוזרות מבוססות
אפליקציות המציעות סל תכונות מלא למשתמשי
סביבת העבודה .הן מספקות חוויית משתמש
אינטואיטיבית ואבטחה מקיפה ,ומאפשרות
למשתמשים לעבוד בכל עת ומכל מקום.
מ ד פ ס ו ת X E R O X ® A LTA L I N K ®

המדפסות הרב-תכליתיות של  AltaLinkהן
ניתנות להרחבה ,חזקות ומתוכננות עבור
הצוותים התובעניים ביותר  -והן מספקות חוויית
משתמש אינטואיטיבית ,יכולת התאמה אישית,
קישוריות למכשירים ניידים ולענן ואבטחה
מקיפה .אלה עוזרי מקום עבודה דיגיטליים
המאפשרים דיגיטציה ,אוטומציה של משימות
וייעול של תהליכי עבודה יומיומיים המגברים את
הפרודוקטיביות.
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חוויית משתמש אינטואיטיבית

לבסוף – חוויית משתמש מותאמת אישית .אפליקציות של נגיעה אחת לוקחות נוחות וחיסכון
בזמן לרמה הבאה .ניתן ליצור ולשמור קיצורי דרך לתזרימי עבודה נפוצים תוך שמירה על
סינכרון עם מכשירים אחרים המשמשים כדי לבצע את העבודה.

שמירה על עקביות

עם צי של מדפסות התומכות בטכנולוגיית
 – ConnectKey ®מכל דגם – חוויית המשתמש
תמיד עקבית .פונקציות נפוצות פועלות באופן
דומה בכל מדפסת ,כך שהמשתמשים לומדים
פעם אחת ומשתמשים בכל הצי.
אשפי התקנה חדשים מייעלים את תהליך
ההגדרה כדי שתוכל להתחיל בעבודה עם תמיכת
 ITמועטה או ללא תמיכה כלל .מנהלי התקני
הדפסה מציעים מראה ותחושה זהים וניתן
להשתמש בXerox ® Global Print Driver ®-
בכל מדפסות מכל הדגמים.

גע ולך לדרכך במהירות.

התאמה אישית

חוויית ריבוי המגע – השיטה שבה מיליונים
של משתמשי טלפונים ומחשבי לוח מקיימים
אינטראקציה עם ההתקנים המתקדמים ביותר
של ימינו – עושה כעת את דרכה אל המדפסת או
המדפסת הרב-תכליתית כך שתסתמך עליה כדי
לבצע את עבודתך במהירות ובקלות.

הודות לעיצוב הגמיש ,של טכנולוגיית
 ,ConnectKeyניתן להתאים אישית את ממשקי
ההתקנים כך שיציגו רק את האפליקציות
המועדפות שלך – כולל זרימות עבודה ספציפיות
שניתן לגשת אליהן בנגיעה אחת ממיקומים בענן
או ברשת.

בעזרת פעולות החלקה והקשה תוכל לבצע
זרימות עבודה פשוטות יותר במסך צבעוני וגדול
הדומה למסך של מחשב לוח .תצוגה מקדימה
של סריקות לפני ההדפסה כדי למנוע שגיאות.
הורד אפליקציות מ Xerox App Gallery-והתאם
אישית את הממשק כדי למקם את האפליקציות
המועדפות שלך בחזית ובמרכז .זו דרך חדשה
לגמרי – אך מוכרת מאוד – לבצע זרימות עבודה
ומשימות נפוצות בעזרת יכולות רבות עוצמה.

ומכיוון שטכנולוגיית  ConnectKeyמושתתת
על ארכיטקטורת מערכות פתוחה Xerox
Extensible Interface Platform ® או ()EIP
ניתן ליצור אפליקציות חדשות עבור זרימות
עבודה בתחום התמחות ספציפי.
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מוכן לנייד ולענן
כוח עבודה מחובר – בין אם הוא בבית ,בדרכים או במשרד – מסתמך על מגוון התקנים
כדי לשלוח או לקבל מסמכים ומידע .טכנולוגיית  Xerox ® ConnectKey ®מאגדת את כל
האפשרויות במקום אחד.

מוכנות לצורת העבודה שלך

כל המדפסות והמדפסות הרב-תכליתיות
התומכות בטכנולוגיית  ConnectKeyמאפשרות
לך את החופש לעבוד איפה ואיך שתרצה .הן
מוכנות לנייד ולענן היישר מהקופסה .הן מספקות
גישה מאובטחת ממכשירים ניידים וקישוריות
ישירה וחלקה למערכות ולשירותים
המועדפים בענן.
מתאימה להתקנים ניידים

היכולת להתחבר למכשירים ניידים ולהדפיס
מהם היא יכולת חיונית לעובד ההיברידי כיום,
והמדפסות הרב-תכליתיות התומכות בטכנולוגיית
 ConnectKeyמוכנות לכך ,עם תמיכה מובנית
בApple ® AirPrint®, Mopria ® Print Service-
ו.Xerox ® Print Service for Android™-
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האפליקציה  Xerox Workplaceלנייד מוסיפה
חוויית הדפסה משותפת למכשירי Android
ולמכשירי  iOSומקלה על עובדים להדפיס
מהנייד במהלך נסיעות .הקש כדי להתחבר
למדפסת תוך שניות באמצעות Near Field
 )NFC( Cוכדי לסרוק ,להעתיק
 ommunication
ולהדפיס מהמכשיר הנייד שלך .כאשר משתמשים
בה יחד עם פתרונות ,Xerox Workplace
היא מאפשרת למשתמשים מורשים לפתוח את
המדפסת הרב-תכליתית ולגשת לשירותים בצורה
מאובטחת ,עם חוויה מותאמת אישית.
תוכנת  Wi-Fi Directהאופציונלית מהווה פתרון
אידיאלי להפעלת גישה של משתמשים אורחים -
ללא צורך להעניק גישה לרשת הראשית שלך.

פתרון נוח עם חיבור לענן

סרוק או הדפס ישירות לענן או ממנו ,שתף
מסמכים בקלות עם אנשים או עם קבוצות ללא
צורך לעבור דרך שלבים מרובים וצור מסמכים
ניתנים לעריכה ממקורות בדפוס .הכל אפשרי,
ישירות מממשק המשתמש של מכשירי AltaLink
ו.VersaLink-
לנוחות מרבית ,עם אפליקציית @ PrintByXerox
הקלה לשימוש הדפסה היא פשוטה  -כמו לשלוח
דוא"ל עם קובץ מצורף ולקבל את ההדפסה בכל
מכשיר בעולם התומך ב .ConnectKey-זו דרך
קלה ובטוחה ללא תשלום.
 ,Xerox Workplace Cloudפתרון ניהול
הדפסה המתארח בענן ,מספק הדפסה קלה,
גמישה ומאובטחת מכל התקן נייד – ומשחרר את
אנשי ה IT-להתמקד בעסקי הליבה של החברה.

אבטחה מקיפה
אבטחה נמצאת בראש סדר העדיפויות של כל עסק .טכנולוגיית Xerox ® ConnectKey ®
מספקת תכונות אבטחה וטכנולוגיות אבטחה המתעלות על תקני התעשייה .זו הסיבה
בגללה הממשלות והעסקים מוכווני האבטחה ביותר בוחרים בXerox. 1 -

סטנדרט גבוה יותר

על אף שהאבטחה כלולה כסטנדרט בטכנולוגיה
שלנו ,אין שום דבר סטנדרטי ברמות האבטחה
שמציע כל התקן התומך ב .ConnectKey-אנחנו
נוקטים גישה הוליסטית ופרואקטיבית לאבטחה,
המבוססת על ארבע נקודות ומבטיחה הגנה
מקיפה וכוללת לכל רכיבי המערכת ולכל
נקודות התורפה.
מניעה
טכנולוגיית  ConnectKeyמשתמשת בסדרת
יכולות מקיפה המונעת התקפות זדוניות,
התפשטות של תוכנות זדוניות ושימוש לרעה
במדפסת או גישה בלתי מורשית אליה ,דרך
נתונים משודרים או דרך אינטראקציה
ישירה בהתקן.
כל נקודות הגישה האפשרויות מאובטחות,
כולל ממשק המשתמש ויציאות הקלט הנגישות
למשתמשים חולפים וכן החיבורים למחשבים,
לשרתים ,להתקנים ניידים ולענן.
זיהוי
טכנולוגיית  Xerox ® ConnectKeyעורכת בדיקת
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אימות קושחה מקיפה ,בעת הפעלת המדפסת
או כאשר משתמשים מורשים מפעילים אותה
במדפסת .זו מערכת שמפעילה התראה ברגע
שהיא מזהה שנעשו שינויים מזיקים במדפסת.
טכנולוגיית McAfee ® Whitelisting † סורקת
ללא הרף אחר תוכנות זדוניות ומונעת מהן לפעול
באופן אוטומטי.

מאבטחים את המידע שלך מבפנים .טכנולוגיית
 ConnectKeyמספקת יכולות המונעות שידור
בכוונה או בשוגג של נתונים חיוניים לגורמים
בלתי מורשים.

גישה מקיפה לאבטחה

טכנולוגיית  ConnectKeyנוקטת שלל אמצעים
כדי לספק לך את ההגנה הדרושה להגנה על
נכסי הנתונים החיוניים ביותר שלך ולאבטחתם.
למשל ,היא אינה משחררת מסמכים עד
שהמשתמש המתאים ניגש להתקן ,כדי להגן על
חומרים מודפסים ,והיא מונעת ממידע שנסרק
להגיע לגורמים נוספים מעבר לנמען המיועד שלו.
 Xeroxמגינה גם על כל המידע המאוחסן שלך
באמצעות הצפנה ברמה הגבוהה ביותר .תוכל
למחוק נתונים שעובדו או שנשמרו אשר אינך
זקוק להם עוד באמצעות אלגוריתמים למחיקה
וניקוי של נתונים שאושרו על-ידי המכון הלאומי
לתקנים וטכנולוגיה ( )NISTועל-ידי מחלקת
ההגנה של ארצות הברית .3
שותפויות חיצוניות
טכנולוגיית  ConnectKeyמציעה סטנדרטים
נוספים של אבטחה בעזרת השותפות שלנו עם
 McAfee ®4ו .Cisco-תקשורת עם כלי SIEM
של  McAfee, LogRhythmו Splunk-מפחיתה
באופן משמעותי את האיום על פרצות אבטחה.
אנחנו משווים את הביצועים שלנו לתקנים
בינלאומיים באמצעות אישורים כגון Common
 Criteriaו FIPS 140-2-כדי לוודא שההתקנים
שלנו מהימנים גם בסביבות בעלות רמת
האבטחה הגבוהה ביותר.

מניעה
של גישה לא
מאושרת
זיהוי
התנהגות חשודה
או זדונית
הגנה
על נתונים ומסמכים
שותפויות חיצוניות
באמצעות
אינטגרציות,
סטנדרטים ואישורים
בתעשייה

הגנה
אמצעי האבטחה המקיפים שלנו אינם מסתפקים
במניעת גישה בלתי מורשית למדפסת ,אלא גם

 1  10מתוך  10הבנקים הגלובליים הגדולים ביותר ,כל  50המדינות בארה"ב ו 10-מתוך  10האוניברסיטאות הגדולות ביותר
בחרו ב.Xerox-
 2התקני .VersaLink ®
 3חל על התקנים בעלי כונני דיסק קשיח בלבד.
 AltaLink, iSeries, VersaLink 7100 Series 4ו.EC7800 /8000 Series-
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מאפשר שירותי הדפסה מנוהלים
שילוב טכנולוגיית  Xerox ® ConnectKey ®עם שירותי  Managed Printשל  Xerox ®יוצר
תשתית אופטימלית מותאמת לצורכי הארגון שלך – בין אם הוא גדול או קטן .כלי ההערכה
המתקדמים שלנו וגישת שלושת השלבים מבטיחים לך את השילוב המתאים של טכנולוגיה,
אפליקציות ופתרונות.

קל ,פשוט ומאובטח יותר

אפשרות הרחבה כדי להציע שירות

להניע טרנספורמציה דיגיטלית

שירותי  Managed Printעם מוצרים התומכים
בטכנולוגיית  ConnectKeyמעולם לא היו קלים
יותר ליישום ,פשוטים יותר לניהול או
בטוחים יותר.

למשתמשים נוספים

המסע הדיגיטלי שלך הוא מפת הדרכים
להצלחה ,עם Xerox ® Managed
.Print Services

טכנולוגיית  ConnectKeyמאיצה את שכפול
ההתקן ומאפשרת פריסה מהירה יותר של הצי.
קביעת תצורה והתקנה מרחוק ,לרבות יכולות
של חיוב על שימוש ,סטטוס וקריאות מונה,
מאפשרים לנהל הצי בלי ניחושים.
אימות כרטיסים מאובטח ותכונות מתקדמות
של אבטחת נתונים כגון הצפנת קבצים וכונן,
רשימה לבנה ותיקון אוטומטי מציעים את שלוות
הנפש שרק התקנים התומכים בטכנולוגיית
 ConnectKeyיכולים לספק.
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אפשר לספק צרכים שלא מקבלים מענה
באמצעות פתרונות הניתנים להרחבה – ממשל
ההדפסה ועקביות בזרימת העבודה בקרב כוח
עבודה מבוזר.
תשתית אופטימלית עם הטכנולוגיה ,היכולות
והיישומים המתאימים ,המנוהלים על ידי השירות
המתאים בכל צי המדפסות.
אפליקציית  Support Assistantמספקת מידע
מעודכן על שירות ואספקה ,ישירות בהתקן.

הסרת צווארי בקבוק ,קבלת תובנות חיוניות
באמצעות אנליטיקה ויצירת זרימות עבודה
פשוטות ונגישות כדי לשפר את היעילות .עובדים
במהלך נסיעות מקבלים את היכולת להדפיס
מהענן ,בכל מקום.
ניתן ליצור תחום מרכזי כדי לספק גישה קלה
למידע קריטי בעזרת דיגיטציה של מסמכים .דבר
זה עוזר לבטל את הניתוק בין המחלקות השונות
ותומך בתרבות עבודה עם יותר שיתוף פעולה.

פתח לאפשרויות חדשות
המדפסות הרב-תכליתיות המבוססות על טכנולוגיית  Xerox ® ConnectKey ®הן יותר
ממכשירים – הן מהוות עוזרים דיגיטליים גמישים במקום העבודה .הן מספקות יותר
מהפונקציות הרגילות ומשנות לחלוטין את צורת העבודה שלך.

פונקציונליות נוחה המבוססת
על אפליקציות

טכנולוגיית  ConnectKeyמציעה לעובדים
שלך גמישות ,יעילות ואפשרויות ברמה חדשה
לגמרי ,באמצעות אוסף הולך וגדל של אפליקציות
הזמינות דרך .Xerox App Gallery
תהליכים גוזלי זמן ,חוזרים על עצמם או
מורכבים הופכים לפשוטים על-ידי הרחבת יכולות
המדפסת בדרכים בלתי צפויות .עם האפליקציות
הקלות לשימוש האלה ,המדפסת או המדפסת
הרב-תכליתית שלך ,התומכות בטכנולוגיית
 ,Xerox ® ConnectKey ®הופכות לעוזרות
דיגיטליות המחוברות היטב לסביבת העבודה.
הן יכולות לחבר אותך למאגרי תוכן בענן
ולמערכות חיוניות לעסקים ,לעזור עם זרימות
עבודה ספציפיות לענף שלך ,בתחום הבריאות,
הכספים ,המשפט והחינוך ,או לבצע הזמנה של
חומרים מתכלים ולקבל תמיכה  -ישירות מממשק
המשתמש במדפסת.
באמצעות Xerox App Gallery
)PAB( P*,
ו ersonalised Application Builder-
שותפי  Xeroxיכולים להציע התאמה אישית
ברמה מתוחכמת במטרה לחולל אוטומציה
בדרישות זרימת העבודה הייחודית שלך.
נוחות בפלטפורמה יחידה

מודלים של עבודה מרחוק ועבודה גמישה דורשים
נוחות עם פלטפורמה אחת ופרודוקטיביות
שוטפת ,Xerox Workflow Central .הפתרון
הטכנולוגי מבוסס הענן שלנו ,מנטרל את
הניחוש הכרוך בהמרת קבצים פיזיים ודיגיטליים
לפורמטים הניתנים לשימושXerox Workflow .
 Centralהוא פתרון אידיאלי לעובדים בדרכים,
וניתן להשתמש בו מכל התקן ,כולל מחשבים,
מחשבי לוח ,התקנים ניידים ומדפסות
רב-תכליתיות.

מענה לאתגרי זרימות עבודה יומיומיים בעזרת
Xerox Workflow Central
שינוי מסמכים לקובצי שמע כדי להקשיב להם בקלות ,בכל עת ובכל מקום.
המרת קבצי  PDFאו קובצי תמונה לפורמטים פופולריים של Microsoft
כדי לשתף אותם עם קהל רחב יותר.
המרת כתב יד לטקסט קריא ,הניתן לעריכה וניתן לשיתוף.
תרגם אל ומ 40-שפות שונות.
מחיקה אוטומטית של מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעות
הגדרת מילים או ביטויים.
יצירת קובץ קטן ומסוכם שקל יותר לעכל.
מיזוג של עד  5קבצים שונים יחד כדי ליצור קובץ ראשי חדש יחיד.

* ללקוחות של שותפי ערוץ של  .Xeroxהלקוחות של צוות המכירות של  Xerox Directמתבקשים לפנות לנציגי המכירות שלהם כדי
לקבל מידע על תוכנית ההתאמה האישית של אפליקציות זרימות עבודה למדפסות רב-תכליתיות של .Xerox ®
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התקני  Xerox ®המבוססים על טכנולוגיית
Xerox ® ConnectKey ®
תוכל לעבוד בצורה טובה ,מהירה וחכמה יותר עם חוויית משתמש עקבית ,קישוריות
להתקנים ניידים ולענן ,אוטומציה פשוטה ,אבטחה מקיפה וגישה לספרייה הולכת וגדלה של
אפליקציות להרחבת הפונקציונליות ולשיפור הפרודוקטיביות.
 LETTER/A4לדוגב ריינל ןבל-רוחשב הספדה ינקתה

 LETTER/A4לדוגב ריינל עבצב הספדה ינקתה

® Xeroxתספדמ
VersaLink B400

® Xeroxתספדמ
VersaLink B600

® Xeroxתספדמ
VersaLink B610

® Xeroxעבצ תספדמ
VersaLink® C400

® Xeroxעבצ תספדמ
VersaLink C500

® Xeroxעבצ תספדמ
VersaLink C600

תיתילכת-בר תספדמ
®Xerox
VersaLink B405

תיתילכת-בר תספדמ
®Xerox
VersaLink B605

תיתילכת-בר תספדמ
®Xerox
VersaLink B615

תיתילכת-בר עבצ תספדמ
®Xerox
VersaLink C405

תיתילכת-בר עבצ תספדמ
®Xerox
VersaLink C505

תיתילכת-בר עבצ תספדמ
®Xerox
VersaLink C605

ריינל ןבל-רוחשב הספדה ינקתה

 TA B L O I D / A 3ל ד ו ג ב ר י י נ ל ע ב צ ב ה ס פ ד ה י נ ק ת ה

 TA B L O I D / A 3ל ד ו ג ב

® Xeroxעבצ תספדמ ® Xeroxעבצ תספדמ
VersaLink C8000 VersaLink C7000

® Xeroxעבצ תספדמ
VersaLink C9000

תיתילכת-בר תספדמ
® Xeroxעבצב
VersaLink C7120/
C7125/C7130

Xerox® AltaLink® C8130/
C8135/C8145/C8155/
תוינועבצה תוספדמה C8170
תיתילכת-ברה

תיתילכת-בר תספדמ
Xerox® VersaLink
B7125/B7130/
B7135

למידע נוסף על טכנולוגיית  ConnectKeyשל  ,Xerox ®בקר באתר .www.xerox.com/he-il/connectkey
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תיתילכת-בר תספדמ
Xerox® AltaLink
B8145/B8155/
B8170

