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Din digitale arbejdspladsassistent, bygget
på Xerox® ConnectKey® Technology
Nutidens medarbejdere er mobile og er altid i forbindelse med hinanden. Digitale
arbejdspladsassistenter, der er bygget på Xerox® ConnectKey Technology hjælper virksomheder
med at finde nye måder til at arbejde smartere og mere sikkert og skabe den mest produktive
arbejdsplads. I stedet for at bruge printere som separate maskiner til bestemte arbejdsopgaver
har erhvervslivet brug for nutidige løsninger, der er praktisk anvendelige i en moderne tid.
Xerox® ConnectKey Technology leverer, hvad den lover.
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Alle ConnectKey Technology-aktiverede
multifunktionsprintere i vores sortiment er
kernen i et produktivitetsøkosystem – hvilket
giver en intuitiv brugeroplevelse, mobil- og
skyforbindelse, omfattende sikkerhed og
adgang til værditilførende tjenester og
løsninger. I vil ikke nøjes med at printe,
scanne og kopiere. I vil opleve den nemmeste
opkobling nogensinde.
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Det er ideelt til distribuerede arbejdsgrupper,
at printere og multifunktionsprintere
i VersaLink-familien er digitale, app-centriske
arbejdspladsassistenter med fuld funktionalitet.
De giver en intuitiv brugeroplevelse, omfattende
sikkerhed og lader brugerne arbejde når som
helst, og hvor som helst.

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

Skalerbar, ydedygtig og designet til
de mest krævende teams – AltaLinkmultifunktionsprintere leverer en intuitiv
brugeroplevelse, personlig tilpasning, mobilog skyforbindelse, samt omfattende sikkerhed.
Disse digitale arbejdspladsassistenter
digitaliserer og automatiserer opgaver samt
strømliner daglige arbejdsprocesser problemfrit
for at booste produktiviteten.
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Intuitiv brugeroplevelse
Endelig – en personlig brugeroplevelse. Apps, der aktiveres med ét tryk, giver tidsbesparende
bekvemmelighed ny mening. Opret og gem genveje til hyppigt anvendte arbejdsgange,
samtidig med at du forbliver synkroniseret med de andre enheder, som du er afhængig af
for at få arbejdet udført.

E N SA RT E T B E T J E N I N G

B E T J E N I N G D I R E K T E PÅ M A S K I N E N

M U L I G H E D F O R T I L PA S N I N G

Med en ConnectKey® Technology-kompatibel
kontormaskinpark, uanset model, er
brugeroplevelsen altid ens. Almindelige
funktioner betjenes på samme måde på alle
printere, så brugerne kun skal lære betjeningen
af én maskine og derefter kan bruge dem alle.

Multitouch-betjening – den måde, hvorpå
millioner af telefon- og tabletbrugere
interagerer med vores tids mest avancerede
enheder – finder nu vej til den printer eller
multifunktionsprinter, som du sætter din lid
til, når det drejer sig om at få arbejdet udført
hurtigt og nemt.

Med ConnectKey Technology's fleksible design
kan brugerfladen på enhederne tilpasses til
kun at vise de apps, du bruger mest, herunder
specifikke arbejdsgange, der aktiveres med ét
tryk til eller fra sky- eller netværksplaceringer.

Nye installationsguider til nem installation
og til at komme i gang med minimal eller uden
it-support. Printerdriverne ser ens ud og fungerer
på samme måde, og Xerox® Global Print Driver®
kan anvendes på alle printere uanset model.

De nemt overskuelige workflows betjenes ved
at trykke, stryge og klemme med fingrene på
en stor og tydelig tablet-lignende farveskærm.
Se scanninger før udskrivning for at undgå fejl.
Download apps direkte fra Xerox App Gallery,
og tilpas din grænseflade, så den viser dine
hyppigst anvendte apps mest centralt på
skærmen. Det er en helt ny, og alligevel
velkendt, betjeningsmåde til nem og hurtig
udførelse af typiske arbejdsopgaver og selv
komplekse workflows.

Og fordi ConnectKey Technology er bygget
på en åben systemarkitektur, Xerox Extensible
Interface Platform® (EIP), er det også muligt
at skabe nye apps til yderst specialiserede
arbejdsgange.
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Klar til mobil og sky
Dine online medarbejdere – hvad enten de er hjemme, på farten eller på kontoret – er
afhængige af mange forskellige enheder til at sende eller hente dokumenter og information.
Xerox® ConnectKey® Technology samler det hele lige ved hånden.

PA R AT T I L AT A R B E J D E PÅ D I N M Å D E

Alle ConnectKey Technology-aktiverede printere
og multifunktionsprintere giver dig friheden til
at arbejde, hvor og hvordan du vil. De er klar til
mobil og sky med det samme. De giver sikker
adgang fra din mobilenhed og direkte og
problemfri forbindelse til dine foretrukne
skysystemer og -tjenester.

KLAR TIL MOBIL

Muligheden for at oprette forbindelse og
udskrive fra din mobilenhed er essentielt for
nutidens hybride arbejder, og ConnectKeyaktiverede multifunktionsprintere er klar til brug
med indbygget support til Apple® AirPrint®,
Mopria® Print Service og Xerox® Print Service
til Android™.

Xerox Workplace Mobile-appen tilføjer en
fælles udskrivningsoplevelse på tværs af både
Android- og iOS-enheder, hvilket gør det nemt
for mobile medarbejdere at udskrive på farten.
Tryk for at oprette forbindelse til din printer
på få sekunder ved hjælp af Near Field
Communication (NFC) for at scanne, kopiere
og udskrive fra din mobilenhed. Når den bruges
sammen med Xerox Workplace Solutions, gør
det godkendte brugere i stand til at låse op for
MFP og tilgå adgangstjenesterne på sikker vis
med en personlig oplevelse.
Valgfri Wi-Fi Direct er ideel til
gæstebrugeradgang – uden behov for
at tildele adgang til dit primære netværk.

P R A K T I S K O G S K Y FO R B U N D E T

Scan eller udskriv direkte til eller fra skyen, delt
nemt dokumenter med personer eller grupper
uden bøvlet med flere trin, og opret redigerbare
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dokumenter fra kildemateriale i papirudgave.
Det er alt sammen muligt, direkte fra
dine AltaLink- og VersaLink-enheders
brugergrænseflade.
Den brugervenlige @PrintByXerox-app gør
det ekstra nemt at sende en e-mail med en
vedhæftet fil og hente dokumenter fra enhver
ConnectKey-aktiveret enhed over hele verden.
Det er nemt, sikkert og gratis.
Xerox Workplace Cloud er en skybaseret løsning
til udskriftsstyring, som giver nem, fleksibel og
sikker udskrivning fra alle mobilenheder – hvilket
frigør IT-ressourcer, så I kan fokusere på jeres
kerneforretning.

Omfattende sikkerhed
Sikkerhed har topprioritet i enhver virksomhed. Xerox® ConnectKey® Technology er endnu sikrere
end branchestandarderne for sikkerhedsfunktioner og -teknologier. Derfor vælger de mest
sikkerhedsbevidste regeringer og virksomheder Xerox.1

E N H Ø J E R E S TA N D A R D

Beskyt

Selvom det er uundværligt i vores teknologi,
er de sikkerhedsniveauer, der følger med enhver
ConnectKey Technology-aktiveret enhed,
langt fra standard. Vores helhedsorienterede,
proaktive firpunktstilgang til sikkerhed sikrer
udførlig og altomfattende beskyttelse af alle
systemkomponenter og steder udsat for
sikkerhedsrisici.

Vores omfattende sikkerhedsforanstaltninger
forebygger ikke blot uautoriseret adgang til
printeren og beskytter dine oplysninger indefra.
ConnectKey Technology leverer funktioner til at
forhindre tilsigtet og utilsigtet sending af kritiske
data til uautoriserede parter.

Forebyg
ConnectKey Technology anvender et
omfattende funktionssæt, der forebygger
skadelige angreb, spredning af malware
og misbrug af, eller uautoriseret adgang til
printeren, hvad enten det er fra sendte data
eller direkte interaktion på enheden.
Alle mulige adgangspunkter er sikre, inkl.
brugergrænsefladen og indgangsporte, som
er tilgængelige for lejlighedsvise brugere, samt
forbindelser til pc'er, servere, mobilenheder
og skyen.
Overvågning
Xerox® ConnectKey Technology kører en
omfattende firmwarekontrol enten ved start2,
eller når den aktiveres af godlendte brugere.
Den advarer, hvis der registreres skadelige
ændringer på printeren. McAfee® Whitelisting†teknologi overvåger løbende for skadelig
malware og forhindrer den automatisk i at køre.

Hvad enten det er at beskytte udskrevet
materiale ved ikke at udlevere dokumenter,
til den rette bruger befinder sig ved enheden,
eller at forhindre scannede oplysninger i at
nå andre end den tilsigtede modtager,
så tilbyder ConnectKey Technology de
beskyttelsesforanstaltninger, I har brug for
til at holde jeres mest kritiske dataaktiver
trygge og sikre.
Xerox beskytter også al jeres lagrede
information ved hjælp af den stærkeste
kryptering. I kan slette alle behandlede eller
lagrede data, der ikke længere er brug for,
ved hjælp af algoritmer til datasletning
og -rensning, der er godkendt af den
offentlige standardiseringsorganisation
i USA (NIST (National Institute of Standards
and Technology)) og det amerikanske
forsvarsministerium3.

E N O M FAT T E N D E
T I LG A N G T I L S I K K E R H E D

Forebyg
uautoriseret adgang
Påvis
mistænkelig eller
skadelig adfærd
Beskyt
data og dokumenter

Eksterne
partnerskaber
gennem integration,
branchestandarder
og certificeringer

Eksterne partnerskaber
ConnectKey Technology giver ekstra
sikkerhedsstandarder via vores partnerskab
med McAfee®4 og Cisco. Kommunikation
med SIEM-værktøjer fra McAfee, LogRhythm
og Splunk reducerer markant truslen om
sikkerhedsbrud. Vi måler vores sikkerhed ud fra
internationale standarder med certificeringer
som Common Criteria og FIPS 140-2 for at
sikre, at der er tillid til vores maskiner i selv de
sikreste miljøer.

1

10 af 10 af de største globale banker, alle 50 amerikanske stater og 10 ud af 10 af de største universiteter vælger Xerox.

2

VersaLink®-enheder

3

Gælder kun for enheder med harddisk.

4

AltaLink-, iSeries-, VersaLink 7100-serien og EC7800/8000-serien.
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Muliggør Managed Print Services
Ved at kombinere Xerox® ConnectKey® Technology og Xerox® Managed Print Services
skabes en optimeret infrastruktur, der er tilpasset jeres organisation – uanset størrelse. Vores
topavancerede analyseværktøjer og 3-trins tilgang sikrer, at I får den rette kombination af
teknologi, apps og løsninger.

NEMMERE, ENKLERE OG SIKRERE

K A N S K A L E R E S T I L AT B E T J E N E

D R I V D I G I TA L T R A N S F O R M AT I O N

Med ConnectKey Technology-aktiverede
produkter har Managed Print Services aldrig
været nemmere at implementere, nemmere
at administrere eller sikrere.

FLERE BRUGERE

Jeres digitale rejse er jeres kort til succes med
Xerox® Managed Print Services.

ConnectKey Technology fremskynder
enhedskloning for hurtigere flådeudrulning.
Fjernkonfiguration og -installation, inklusive
brugsfakturering, status og måleraflæsninger,
fjerner gætteriet ved flådeadministration.
Sikker kortgodkendelse og avancerede
datasikkerhedsfunktioner, som f.eks. fil- og
diskkryptering, hvidlistning og automatisk
afhjælpning, der kun leveres af ConnectKey
Technology-aktiverede enheder.
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Imødekom ikke-opfyldte behov med skalerbare
løsninger – udskrivningsstyring og ensartet
arbejdsgang på tværs af en distribueret
arbejdsstyrke.
Sikr en optimeret infrastruktur med den
rette teknologi og de rette funktioner og
programmer, der administreres med den
rette tjeneste på tværs af flåden.
Og Support Assistant-appen giver jer rettidig
service og beholdningsoplysninger lige ved
hånden direkte på enheden.

Fjern flaskehalse, få vigtig indsigt gennem
analyser, og opret enkle, tilgængelige
arbejdsgange for at øge effektiviteten. Giv
medarbejdere, der er på farten, evnen til at
udskrive hvor som helst fra skyen.
Opret en central hub for let adgang til kritiske
oplysninger med dokumentdigitalisering. Det
hjælper med at fjerne tværtjenestelige siloer
og understøtter en mere samarbejdsorienteret
arbejdskultur.

Portal til nye muligheder
Multifunktionsprintere, der er bygget på Xerox® ConnectKey® Technology, er mere end
maskiner – de er fleksible, digitale arbejdspladsassistenter, der udfører mere end almindelige
funktioner og helt ændrer den måde, du arbejder på.

BETJENINGSVENLIGE, APPBASEREDE
FUNKTIONER

ConnectKey Technology giver jeres
arbejdsstyrke en helt ny grad af fleksibilitet,
effektivitet og muligheder med en voksende
samling apps, der fås via Xerox App Gallery.
Forenkl tidskrævende, repetitive eller komplekse
processer ved at udvide printerens muligheder
på uventede måder. Med disse brugervenlige
apps bliver jeres Xerox® ConnectKey®
Technology-aktiverede printer eller MFP en
velforbundet digital arbejdspladsassistent.
Det kan forbinde dig til lagre med skyindhold
og forretningskritiske systemer, hjælpe dig
med branchespecifikke arbejdsgange inden
for sundhedspleje, finans, jura og uddannelse
eller bestille forbrugsstoffer og få support –
direkte fra printerens brugergrænseflade.
Med Xerox App Gallery og Personalised
Application Builder (PAB)* kan Xerox' partnere
tilbyde avanceret brugertilpasning for at
automatisere jeres individuelle krav til
arbejdsgange.

P R A K T I S K E N K E L P L AT F O R M

Eksterne og fleksible arbejdsmodeller kræver
bekvemmeligheden ved én platform og
problemfri produktivitet. Xerox Workflow
Central, som er vores teknologi-agnostiske
skybaserede løsning, fjerner gætteriet ved at
konvertere fysiske og digitale filer til brugbare
formater. Xerox Workflow Central, der er ideel
til medarbejdere på farten, kan bruges fra
enhver enhed, inklusive pc'er, tablets,
mobilenheder og multifunktionsprintere.

Løs dagligdagens udfordringer med arbejdsgange
med Xerox Workflow Central
Konverter dokumenter til lydfiler, så du kan lytte til dem når som helst,
hvor som helst.
Konverter PDF- eller billedfiler til populære Microsoft-formater, så de kan deles
med en større målgruppe.
Omdan håndskrevne notater til let læselige, redigerbare dokumenter, der kan
deles med andre.
Oversæt til og fra mere end 40 forskellige sprog.
Rediger automatisk personhenførbare oplysninger ved hjælp af angivne
ord eller udtryk.
Opret en mindre, opsummeret fil, der er lettere at gennemgå.
Flet op til 5 forskellige filer sammen for at oprette en ny, enkelt masterfil.

* For Xerox partnerkunder. Xerox Direct-salgskunder skal kontakte deres salgskonsulent for information
om Xerox® MFP Workflow App Customization Program.
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Xerox®-enheder baseret på Xerox® ConnectKey® Technology
I får bedre, hurtigere og smartere måder at arbejde på med en ensartet brugeroplevelse,
mobil- og skyforbindelse, nem automatisering, omfattende sikkerhed og adgang til et konstant
voksende bibliotek med apps til yderligere funktionalitet og øget produktivitet.

L E T T E R / A 4 S O RT / H V I D E M A S K I N E R

L E T T E R / A 4 - FA R V E M A S K I N E R

Xerox® VersaLink®
C400-farveprinter

Xerox® VersaLink
C500-farveprinter

Xerox® VersaLink
C600-farveprinter

Xerox® VersaLink
B400-printer

Xerox® VersaLink
B600-printer

Xerox® VersaLink
B610-printer

Xerox® VersaLink
C405-farvemultifunktionsprinter

Xerox® VersaLink
C505-farvemultifunktionsprinter

Xerox® VersaLink
C605-farvemultifunktionsprinter

Xerox® VersaLink
B405-multifunktionsprinter

Xerox® VersaLink
B605-multifunktionsprinter

Xerox® VersaLink
B615-multifunktionsprinter

TA B L O I D / A 3 S O R T / H V I D E

TA B L O I D / A 4 - FA R V E M A S K I N E R

MASKINER

Xerox® VersaLink
C7000-farveprinter

Xerox® VersaLink
C8000-farveprinter

Xerox® VersaLink
C9000-farveprinter

Xerox® VersaLink
C7120/C7125/
C7130-farvemultifunktionsprinter

Xerox® AltaLink®
C8130/C8135/
C8145/C8155/
C8170-farvemultifunktionsprinter

Xerox® VersaLink
B7125/B7130/
B7135-multifunktionsprinter

Få mere at vide om Xerox® ConnectKey Technology ved at gå til www.xerox.com/da-dk/connectkey.

© 2022 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, AltaLink®, ConnectKey®, Global Print Driver®,
VersaLink® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre
lande. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel.   03/22 TSK-2071 BR34703 XOGBR-65BE

Xerox® AltaLink
B8145/B8155/
B8170-multifunktionsprinter

