Τεχνολογία Xerox ConnectKey
®

ΓΕΦΥΡΏΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΌΣΜΟ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΎΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ

®

Ο ψηφιακός βοηθός σας στον χώρο
εργασίας, κατασκευασμένος με την
τεχνολογία Xerox ConnectKey
®

®

Το σημερινό εργατικό δυναμικό είναι εν κινήσει και πάντα σε σύνδεση. Οι ψηφιακοί βοηθοί στον χώρο
εργασίας που είναι κατασκευασμένοι με την τεχνολογία Xerox® ConnectKey βοηθούν τις επιχειρήσεις να
ανακαλύπτουν νέους τρόπους για να εργάζονται πιο έξυπνα και να δημιουργούν πιο παραγωγικό χώρο
εργασίας. Είναι ώρα να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τους εκτυπωτές ως αυτόνομα παραγωγικά
εργαλεία για συγκεκριμένες εργασίες και να αρχίσουμε να απαιτούμε περισσότερο ενημερωμένες,
χρήσιμες – και χρηστικές – λύσεις. Η τεχνολογία Xerox® ConnectKey έχει άριστη απόδοση.
Κάθε πολυλειτουργικός εκτυπωτής με τεχνολογία
ConnectKey της σειράς που προσφέρουμε, γίνεται
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εκτύπωση, σάρωση ή αντιγραφή. Θα συνδέεστε όπως
ποτέ πριν.

Δίνει τη δυνατότητα
Enables
Managed
για Υπηρεσίες
Print
Services
Διαχείρισης
Εκτύπωσης

ΕΚΤΥΠΩΤΈΣ XEROX® VERSALINK®

Ολοκληρωμένη
Comprehensive
ασφάλεια
Security

Ιδανικοί για κατανεμημένες ομάδες εργασίας, οι
εκτυπωτές και οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές της
οικογένειας VersaLink είναι ψηφιακοί βοηθοί χώρου
εργασίας με πλήρεις λειτουργίες που βασίζονται
σε εφαρμογές. Παρέχουν μια άνετη εμπειρία
χρήστη, ολοκληρωμένη ασφάλεια και επιτρέπουν
στους χρήστες να εργάζονται όποτε και από
οπουδήποτε θέλουν.

Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ Έ Σ X E R O X ® A LTA L I N K ®

Κλιμακούμενοι, ισχυροί και σχεδιασμένοι για τις πιο
απαιτητικές ομάδες — οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές
AltaLink παρέχουν μια άνετη εμπειρία χρήστη,
εξατομίκευση, συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές
και το Cloud και ολοκληρωμένη ασφάλεια. Αυτοί
οι ψηφιακοί βοηθοί χώρου εργασίας ψηφιοποιούν,
αυτοματοποιούν τις εργασίες και απλοποιούν τις
καθημερινές διαδικασίες εργασίας απρόσκοπτα για
να δώσουν ώθηση στην παραγωγικότητα.
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Εύκολη εμπειρία χρήστη
Τέλος — μια εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη. Οι εφαρμογές 1-Touch φέρνουν την ευκολία
εξοικονόμησης χρόνου στο επόμενο επίπεδο. Δημιουργήστε και αποθηκεύστε συντομεύσεις για συχνά
χρησιμοποιούμενες ροές εργασίας ενώ παραμένετε συγχρονισμένοι με τις άλλες συσκευές στις οποίες
βασίζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία σας.

ΣΤΑΘΕΡΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΧΡΉΣΤΗ

ΠΑΤΉΣΤΕ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΏΣΑΤΕ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Με έναν στόλο με δυνατότητα τεχνολογίας

Η εμπειρία πολλαπλών πατημάτων – ο τρόπος με

Με την ευέλικτη σχεδίαση της τεχνολογίας

ConnectKey® – ανεξάρτητα από το μοντέλο – η

τον οποίο εκατομμύρια χρήστες κινητών τηλεφώνων

ConnectKey, μπορεί να γίνει εξατομίκευση των

εμπειρία χρήστη είναι πάντα η ίδια. Οι κοινές

και tablet αλληλεπιδρούν με τις πλέον προηγμένες

περιβαλλόντων εργασίας των συσκευών ώστε να

λειτουργίες εκτελούνται με παρόμοιο τρόπο σε κάθε

σύγχρονες συσκευές – τώρα έρχεται και στον

παρέχουν μόνο τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε

εκτυπωτή ώστε οι χρήστες να μαθαίνουν μία φορά και

εκτυπωτή ή τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή στον

περισσότερο – μεταξύ των οποίων και συγκεκριμένες

να εφαρμόζουν την εμπειρία τους σε όλο το στόλο.

οποίο θα βασίζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία

ροές εργασιών με ένα πάτημα προς ή από θέσεις στο

σας γρήγορα και εύκολα.

Cloud ή στο δίκτυο.

εγκατάσταση και τη ρύθμιση ώστε να ξεκινήσετε με

Σαρώστε, πατήστε και κάντε κινήσεις με τα δάχτυλα

Και επειδή η τεχνολογία ConnectKey έχει αναπτυχθεί

λίγη ή και καθόλου υποστήριξη IT. Τα προγράμματα

για να εκτελέσετε την εργασία που θέλετε μέσω

πάνω σε μια αρχιτεκτονική ανοιχτών συστημάτων, την

οδήγησης εκτύπωσης έχουν παρόμοια χρήση, ενώ το

απλοποιημένων ροών εργασίας σε μια μεγάλη,

πλατφόρμα Xerox Extensible Interface Platform® (EIP),

Xerox Global Print Driver μπορεί να χρησιμοποιηθεί

έγχρωμη οθόνη που θυμίζει tablet. Πραγματοποιήστε

είναι δυνατή η δημιουργία νέων εφαρμογών για πολύ

σε όλους τους εκτυπωτές ανεξαρτήτως μοντέλου.

προεπισκόπηση των σαρώσεων πριν από την

εξειδικευμένες ροές εργασιών.

Οι νέοι οδηγοί εγκατάστασης απλοποιούν την

®

®

εκτύπωση για να αποφύγετε τα σφάλματα. Κατεβάστε
εφαρμογές απευθείας από το Xerox App Gallery
και προσαρμόστε το περιβάλλον εργασίας σας για
να διατηρείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε
περισσότερο μπροστά και στο κέντρο. Είναι ένας
εντελώς νέος – και παρόλα αυτά απόλυτα οικείος –
τρόπος για να χρησιμοποιείτε πολύπλοκες ροές
εργασιών και κοινές εργασίες.
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Έτοιμος για κινητές συσκευές και το Cloud
Το συνδεδεμένο εργατικό δυναμικό σας – είτε βρίσκεται στο σπίτι, στο δρόμο ή στο γραφείο –
βασίζεται σε μια ποικιλία συσκευών από τις οποίες στέλνει ή ανακτά έγγραφα και πληροφορίες.
Η τεχνολογία Xerox® ConnectKey® τα συνδυάζει όλα.

ΕΊΝΑΙ ΈΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΤΡΌΠΟ

Η εφαρμογή Xerox Workplace Mobile προσθέτει μια

χωρίς πολλά βήματα και δημιουργήστε επεξεργάσιμα

ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ενιαία εμπειρία εκτύπωσης τόσο σε συσκευές Android

έγγραφα από έντυπα υλικά προέλευσης. Είναι όλα

όσο και σε iOS, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους

δυνατά, απευθείας από το περιβάλλον εργασίας

εν κινήσει να εκτυπώνουν καθ' οδόν. Πατήστε για

χρήστη των συσκευών σας AltaLink και VersaLink.

Όλοι οι εκτυπωτές και πολυλειτουργικοί εκτυπωτές
με τεχνολογία ConnectKey σας δίνουν την ελευθερία
να εργάζεστε όπου και όπως θέλετε. Είναι έτοιμοι
για κινητές συσκευές και για το Cloud, άμεσα με την
παράδοση. Παρέχουν ασφαλή πρόσβαση από την
κινητή συσκευή σας και άμεση, απρόσκοπτη
συνδεσιμότητα στα συστήματα και υπηρεσίες
Cloud που προτιμάτε.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η δυνατότητα σύνδεσης και εκτύπωσης από την
κινητή συσκευή σας είναι το κλειδί για τον σημερινό
υβριδικό εργαζόμενο, ενώ οι πολυλειτουργικοί
εκτυπωτές με δυνατότητα ConnectKey είναι έτοιμοι

σύνδεση στον εκτυπωτή σας μέσα σε δευτερόλεπτα
χρησιμοποιώντας το Near Field Communication (NFC)
για σάρωση, αντιγραφή και εκτύπωση από την κινητή
συσκευή σας. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με το Xerox Workplace Solutions, επιτρέπει σε
εξουσιοδοτημένους χρήστες να ξεκλειδώνουν
τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή και να έχουν

@PrintByXerox απλοποιεί την εκτύπωση, τόσο απλά
όπως είναι η αποστολή ενός email με συνημμένο
και η ανάκτηση του σε οποιαδήποτε συσκευή με
δυνατότητα ConnectKey παγκοσμίως. Είναι εύκολο,
ασφαλές και δωρεάν.

πρόσβαση με ασφάλεια σε υπηρεσίες με μια

Το Xerox Workplace Cloud, μια λύση διαχείρισης

εξατομικευμένη εμπειρία.

εκτύπωσης που φιλοξενείται στο Cloud, παρέχει

Το προαιρετικό Wi-Fi Direct είναι ιδανικό για πρόσβαση
των χρηστών επισκεπτών, χωρίς να είναι ανάγκη να
εκχωρήσετε πρόσβαση στο κύριο δίκτυό σας.

να ξεκινήσουν με ενσωματωμένη υποστήριξη για
Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service και Xerox® Print

Ε Υ Κ Ο Λ Ί Α Κ Α Ι Σ Ύ Ν Δ Ε Σ Η Μ Ε Τ Ο C LO U D

Service για Android™.

Σαρώστε ή εκτυπώστε απευθείας σε ή από το Cloud,
μοιραστείτε εύκολα έγγραφα με άτομα ή ομάδες
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Για απόλυτη ευκολία, η εύχρηστη εφαρμογή

εύκολη, ευέλικτη και ασφαλή εκτύπωση από
οποιαδήποτε κινητή συσκευή – αποδεσμεύοντας
πόρους IT για να εστιάσετε στις βασικές
επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Ολοκληρωμένη ασφάλεια
Η ασφάλεια είναι κορυφαία προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση. Η τεχνολογία Xerox® ConnectKey®
υπερβαίνει τα πρότυπα της αγοράς όσον αφορά τις λειτουργίες και τις τεχνολογίες ασφάλειας. Για τον
λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες που λαμβάνουν υπόψη τους πιο σοβαρά την
ασφάλεια επιλέγουν τη Xerox.1
ΥΨΗΛΌΤΕΡΟ ΠΡΌΤΥΠΟ

Παρόλο που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
τεχνολογίας μας, τα επίπεδα ασφάλειας που
περιλαμβάνει κάθε συσκευή με τεχνολογία
ConnectKey ξεπερνούν τις τυπικές προδιαγραφές.
Η ολιστική, προορατική προσέγγιση τεσσάρων
σημείων που ακολουθούμε για την ασφάλεια
εξασφαλίζει ολοκληρωμένη και απόλυτη προστασία
για όλα τα στοιχεία του συστήματος και τα σημεία
που χρήζουν προσοχής.

Προστασία
Τα ολοκληρωμένα μέτρα ασφάλειας που παρέχουμε
δεν σταματούν στον αποκλεισμό της μη
και στην προστασία εκ των έσω των πληροφοριών
σας. Η τεχνολογία ConnectKey παρέχει δυνατότητες
για την αποτροπή της σκόπιμης ή μη μετάδοσης
κρίσιμων δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη.

ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που αποτρέπουν
τις κακόβουλες επιθέσεις, την εξάπλωση κακόβουλου
λογισμικού και την μη εξουσιοδοτημένη ή κακόβουλη
πρόσβαση στον εκτυπωτή, είτε από μεταδιδόμενα

της πρόσβασης σε σαρωμένες πληροφορίες εκτός του
παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται, η τεχνολογία
ConnectKey προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεστε
για να διατηρείτε τους πιο κρίσιμους πόρους
δεδομένων σας ασφαλείς και προστατευμένους.

δεδομένα είτε από απευθείας αλληλεπίδραση με

Η Xerox προστατεύει επίσης όλες τις αποθηκευμένες

τη συσκευή.

πληροφορίες σας, χρησιμοποιώντας ανώτατα

Όλα τα πιθανά σημεία πρόσβασης είναι ασφαλή,
συμπεριλαμβανόμενου του περιβάλλοντος εργασίας
χρήστη και των θυρών εισόδου στις οποίες έχουν
πρόσβαση οι χρήστες εκτύπωσης walkup, καθώς και
ο υπολογιστής, ο διακομιστής, οι κινητές συσκευές
ή οι συνδέσεις στο Cloud.
Ανίχνευση
Η Τεχνολογία Xerox ConnectKey εκτελεί μια
ολοκληρωμένη δοκιμή Επαλήθευσης υλικολογισμικού,
είτε κατά την εκκίνηση2 είτε όταν ενεργοποιείται αυτή
από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Αυτή η δοκιμή
παρέχει ειδοποιήσεις εάν ανιχνευθούν τυχόν
επιβλαβείς αλλαγές στον εκτυπωτή. Η τεχνολογία
McAfee® Whitelisting† παρακολουθεί διαρκώς
και αποτρέπει την εκτέλεση οποιουδήποτε
κακόβουλου λογισμικού.

Ανίχνευση
ύποπτης ή κακόβουλης
συμπεριφοράς
Προστασία
δεδομένων και
εγγράφων

επίπεδα κρυπτογράφησης. Μπορείτε να διαγράψετε
οποιαδήποτε επεξεργασμένα ή αποθηκευμένα
δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον χρησιμοποιώντας
αλγόριθμους εκκαθάρισης δεδομένων και εξυγίανσης
εγκεκριμένους από το National Institute of Standards
and Technology (NIST) και το Υπουργείο Άμυνας
των ΗΠΑ3.
Εξωτερικές συνεργασίες

®

Αποτροπή
μη εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης

Από την προστασία των εκτυπωμένων υλικών χωρίς
κατάλληλος χρήστης στη συσκευή, έως την αποτροπή

Η τεχνολογία ConnectKey χρησιμοποιεί ένα

ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον εκτυπωτή σας

αποδέσμευση των εγγράφων μέχρι να βρεθεί ο
Αποτροπή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

Εξωτερικές
συνεργασίες
μέσω ενοποιήσεων,
προτύπων και
πιστοποιήσεων
της αγοράς

Η τεχνολογία ConnectKey παρέχει πρόσθετα πρότυπα
ασφαλείας μέσω της συνεργασίας μας με την
McAfee®4 και την Cisco. Η επικοινωνία με τα εργαλεία
SIEM των McAfee, LogRhythm και Splunk μειώνει
σημαντικά την απειλή για παραβιάσεις της ασφάλειας.
Μετρούμε τις επιδόσεις μας έναντι διεθνών προτύπων
με πιστοποιήσεις, όπως τα Common Criteria και FIPS
140-2, για να εξασφαλίσουμε ότι οι συσκευές μας είναι
αξιόπιστες ακόμα και στα πιο ασφαλή περιβάλλοντα.

10 στις 10 από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες τράπεζες, όλες στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και 10 στα 10 από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια

1

επιλέγουν τη Xerox.
2

Συσκευές VersaLink®.

3

Ισχύει μόνο για συσκευές με μονάδες σκληρού δίσκου.

4

AltaLink, iSeries, σειρά VersaLink 7100 και σειρά EC7800/8000.
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Δίνει τη δυνατότητα για Υπηρεσίες
Διαχείρισης Εκτύπωσης
Ο συνδυασμός της τεχνολογίας Xerox® ConnectKey® με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτύπωσης
της Xerox® δημιουργεί μια βελτιστοποιημένη υποδομή που είναι προσαρμοσμένη για τον οργανισμό
σας – είτε είναι μεγάλος είτε μικρός. Τα εξελιγμένα εργαλεία αξιολόγησης και η προσέγγιση τριών
σταδίων που διαθέτουμε εξασφαλίζουν ότι έχετε στη διάθεσή σας τον κατάλληλο συνδυασμό
τεχνολογίας, εφαρμογών και λύσεων.

ΠΙΟ ΕΎΚΟΛΑ, ΠΙΟ ΑΠΛΆ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΚΛΙΜΆΚΩΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ

Το ψηφιακό σας ταξίδι είναι ο χάρτης της πορείας

Με προϊόντα που διαθέτουν τεχνολογία ConnectKey,

Εξυπηρετήστε ακάλυπτες ανάγκες με επεκτάσιμες

σας προς την επιτυχία με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης

οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτύπωσης δεν ήταν ποτέ

λύσεις — διαχείριση εκτύπωσης και συνοχή στη ροή

Εκτύπωσης της Xerox®.

πιο εύκολες στην εφαρμογή, πιο απλές στη διαχείριση

εργασίας σε ένα κατανεμημένο εργατικό δυναμικό.

ή πιο ασφαλείς.

Εξαλείψτε τη συμφόρηση εργασιών, αποκτήστε

Εξασφαλίστε μια βελτιστοποιημένη υποδομή με

σημαντικές πληροφορίες μέσω της ανάλυσης και

Η τεχνολογία ConnectKey επιταχύνει την

κατάλληλη τεχνολογία, δυνατότητες και εφαρμογές

δημιουργήστε απλές, προσβάσιμες ροές εργασίας

κλωνοποίηση των συσκευών για πιο γρήγορη

που θα διαχειρίζεστε με την κατάλληλη υπηρεσία σε

για να ενισχύσετε την αποδοτικότητα. Εξοπλίστε

υλοποίηση του στόλου του εξοπλισμού. Η

όλο τον στόλο σας.

τους εν κινήσει εργαζόμενους με τη δυνατότητα

απομακρυσμένη διαμόρφωση και εγκατάσταση,
συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης χρήσης, των
δυνατοτήτων κατάστασης και ενδείξεων μετρητών,
απλοποιεί, χωρίς εικασίες, τη διαχείριση του στόλου.

Και η εφαρμογή Support Assistant παρέχει εγκαίρως

για εκτύπωση οπουδήποτε από το Cloud.

πληροφορίες τεχνικής εξυπηρέτησης και αναλωσίμων

Δημιουργήστε έναν κεντρικό κόμβο για εύκολη

απευθείας στη συσκευή.

πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες με
ψηφιοποίηση εγγράφων. Αυτό βοηθάει στην

Η ασφαλής πιστοποίηση ταυτότητας μέσω καρτών

εξάλειψη μη χρησιμοποιούμενων διαδικασιών

και οι προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας δεδομένων,

μεταξύ τμημάτων και υποστηρίζει μια πιο

όπως η κρυπτογράφηση αρχείων και δίσκων, η λευκή

συνεργατική εργασιακή νοοτροπία.

λίστα και η αυτόματη αποκατάσταση, προσφέρουν
τη σιγουριά που παρέχεται μόνο από συσκευές με
τεχνολογία ConnectKey.
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Πύλη προς νέες δυνατότητες
Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές που βασίζονται στην τεχνολογία ConnectKey® της Xerox® είναι κάτι
περισσότερο από μηχανήματα — είναι ευέλικτοι ψηφιακοί βοηθοί χώρου εργασίας που ξεπερνούν τις
συνηθισμένες λειτουργίες για να μεταμορφώσουν εντελώς τον τρόπο εργασίας σας.

ΕΎΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΒΆΣΕΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

Η τεχνολογία ConnectKey φέρνει ένα εντελώς νέο
επίπεδο ευελιξίας, αποδοτικότητας και δυνατοτήτων
στο εργατικό δυναμικό σας με την αναπτυσσόμενη
συλλογή εφαρμογών που είναι διαθέσιμες μέσω του
Xerox App Gallery.
Απλοποιήστε χρονοβόρες, επαναλαμβανόμενες ή
πολύπλοκες διαδικασίες επεκτείνοντας τις δυνατότητες
του εκτυπωτή σας με απρόσμενους τρόπους.
Με αυτές τις εύχρηστες εφαρμογές, ο εκτυπωτής
ή πολυλειτουργικός εκτυπωτής με τεχνολογία Xerox®
ConnectKey® γίνεται ένας ψηφιακός βοηθός χώρου
εργασίας με άψογη συνδεσιμότητα. Μπορεί να σας
συνδέσει με χώρους αποθήκευσης περιεχομένου στο
Cloud και κρίσιμα επιχειρηματικά συστήματα, να σας
βοηθήσει με ροές εργασίας που αφορούν ειδικά τον
κλάδο υγείας, χρηματοοικονομικών, νομικών
ζητημάτων και εκπαίδευσης, ή να παραγγείλετε
αναλώσιμα και να λάβετε υποστήριξη – απευθείας
από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του εκτυπωτή.
Με το Xerox App Gallery και το Personalized
Application Builder (PAB)*, οι συνεργάτες της Xerox
μπορούν να προσφέρουν ακόμα εξελιγμένα επίπεδα
προσαρμογής για την αυτοματοποίηση των
μοναδικών απαιτήσεων ροών εργασίας σας.

Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Τα μοντέλα απομακρυσμένης και ευέλικτης εργασίας

Δώστε λύση στις καθημερινές προκλήσεις με το
Xerox Workflow Central
Μετατρέψτε έγγραφα σε αρχεία ήχου για εύκολη ακρόαση όποτε θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε.

απαιτούν την ευκολία μίας πλατφόρμας και
απρόσκοπτη παραγωγικότητα. Το Xerox Workflow

Μετατρέψτε αρχεία PDF ή εικόνων στις δημοφιλείς μορφές της Microsoft για κοινοποίηση στο

Central, η τεχνολογικά ανταγωνιστική λύση μας που

ευρύτερο κοινό.

βασίζεται στο Cloud, διευκολύνει, χωρίς εικασίες,
τη διαδικασία μετατροπής φυσικών και ψηφιακών

Μετατρέψτε χειρόγραφα σε ευανάγνωστο, επεξεργάσιμο κείμενο με δυνατότητα κοινής χρήσης.

αρχείων σε εύχρηστες μορφές. Ιδανικό για
εργαζόμενους εν κινήσει, το Xerox Workflow Central
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε συσκευή,
όπως υπολογιστές, tablet, κινητές συσκευές και
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές.

Μεταφράστε προς/από σε περισσότερες από 40 διαφορετικές γλώσσες.
Αυτόματη επεξεργασία προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών χρησιμοποιώντας
καθορισμένες λέξεις ή φράσεις.
Δημιουργήστε ένα μικρότερο, συνοπτικό αρχείο που είναι ευκολότερο να αφομοιωθεί.
Συγχώνευση έως και 5 διαφορετικών αρχείων μαζί για τη δημιουργία ενός νέου, μοναδικού
κύριου αρχείου.

* Για πελάτες συνεργατών καναλιών Xerox. Οι πελάτες άμεσων πωλήσεων της Xerox θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο στέλεχος πωλήσεων
για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Προσαρμογής Εφαρμογών Ροής Εργασίας για Πολυλειτουργικούς Εκτυπωτές Xerox®.

7

Συσκευές Xerox® που έχουν κατασκευαστεί με την
τεχνολογία Xerox® ConnectKey®
Θα εργάζεστε καλύτερα, ταχύτερα και πιο έξυπνα με σταθερή εμπειρία χρήστη, συνδεσιμότητα σε
κινητές συσκευές και το Cloud, εύκολη αυτοματοποίηση, ολοκληρωμένη ασφάλεια και πρόσβαση
σε μια αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη εφαρμογών για επέκταση της λειτουργικότητας και ώθηση της
παραγωγικότητας.
ΑΣΠΡΌΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ LETTER/A4

ΈΓΧΡΩΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ LETTER/A4

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink® C400

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink C500

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink C600

Εκτυπωτής Xerox®
VersaLink B400

Εκτυπωτής Xerox®
VersaLink B600

Εκτυπωτής Xerox®
VersaLink B610

Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink C405

Έγχρωμος πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink C505

Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink C605

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink B405

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής
Xerox® VersaLink B605

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink B615

ΑΣΠΡΌΜΑΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ

Έ Γ Χ Ρ Ω Μ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Έ Σ TA B L O I D / A 3

TA B L O I D / A 3

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink C7000

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink C8000

Έγχρωμος εκτυπωτής
Xerox® VersaLink C9000

Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink C7120/
C7125/C7130

Έγχρωμος
πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
AltaLink® C8130/
C8135/C8145/
C8155/C8170

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
VersaLink B7125/
B7130/B7135

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής Xerox®
AltaLink B8145/
B8155/B8170

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Τεχνολογία Xerox® ConnectKey, μεταβείτε στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.
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