Impressoras Multifuncionais
Xerox® AltaLink®
Guia de Avaliação

Índice
Este Guia de Avaliação apresenta você às Impressoras Multifuncionais Xerox® AltaLink® Série
C8100 e B8100 e explica os principais recursos e vantagens de desempenho.
APRESENTANDO A TECNOLOGIA
XEROX® CONNECTKEY®

3

Visão geral

AVALIAÇÃO DE IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS PARA GRUPO
DE TRABALHO

4	Experiência de usuário
intuitiva
6	Pronta para a mobilidade
e a nuvem
8

Segurança abrangente

ESPECIFICAÇÕES, RESUMOS DE
CONFIGURAÇÃO E OPÇÕES

12	Impressora multifuncional em
cores Xerox® AltaLink® C8130/
C8135/C8145/C8155/C8170

RECONHECIMENTOS

14	Prêmios da indústria e
reconhecimentos

13	Impressora Multifuncional
Xerox® AltaLink® B8145/
B8155/B8170

10	Habilita o Intelligent
Workplace Services
11	Porta de entrada para novas
possibilidades

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

2

Guia de Avaliação de Impressoras Multifuncionais Xerox® AltaLink®

Impressora Multifuncional em Preto e Branco Xerox®
AltaLink® B8145/B8155/B8170

Tecnologia Xerox® ConnectKey ® – o ecossistema que capacita a
experiência moderna de trabalho.
O local de trabalho atualmente está mudando para ser mais móvel, conectado e colaborativo.
Chegou a hora de as impressoras fazerem o mesmo.
As impressoras multifuncionais AltaLink® são as
assistentes ideais para o local de trabalho digital de
equipes exigentes.
Elas promovem uma experiência de trabalho perfeita
ao ajudarem você a realizar o trabalho melhor, mais
rápido e com mais segurança.
Elas lhe permitem conectar os mundos físico e digital,
automatizar tarefas complicadas, personalizar sua
experiência de usuário e fazer mais do que importa
cada dia.

Experiência de usuário
intuitiva
Porta de entrada
para novas
possibilidades
Ativa serviços
inteligentes no local
de trabalho

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

SEGURANÇA ABRANGENTE

Conveniência que economiza tempo
oferecendo ainda mais praticidade. Personalize
a tela de seleção por toque de 10,1 polegadas
no estilo tablet com suas preferências de
usuário e crie atalhos de fluxos de trabalho
simples para automatizar as tarefas diárias
com os Aplicativos de 1 Toque ou até sem
tocar na tela do usuário.

Nossa abordagem holística e proativa à
segurança impede o acesso não autorizado e
detecta comportamentos suspeitos ou
maliciosos. Protegemos documentos e dados
confidenciais por meio de soluções avançadas
e parcerias de tecnologia com a McAfee e a
Cisco.

PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM

Conectividade instantânea com a nuvem e
dispositivos móveis diretamente da interface
do usuário, com acesso a serviços hospedados
na nuvem que permitem a você trabalhar
onde, quando e como quiser.

ATIVA SERVIÇOS INTELIGENTES
NO LOCAL DE TRABALHO

Trabalhe de forma mais eficiente e gerencie
recursos de maneira mais eficaz. A integração
fácil de Serviços inteligentes para o local de
trabalho Xerox® permite personalizar e
otimizar o jeito que você trabalha com as mais
modernas ferramentas de avaliação, soluções
e aplicativos.

Pronta para
a mobilidade
e a nuvem

Segurança
abrangente

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS
POSSIBILIDADES

Amplie instantaneamente os seus recursos
com o acesso à Xerox App Gallery, que
apresenta aplicativos do mundo real
concebidos para otimizar fluxos de trabalho
digitais. Simplifique as tarefas diárias de uma
plataforma única Xerox® Workflow Central
baseada na nuvem. Contrate nossa rede de
parceiros para idealizar soluções inovadoras,
específicas para empresas.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira
mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/
connectkey.
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Experiência de usuário intuitiva
As impressoras multifuncionais Xerox® AltaLink® proporcionam a experiência que você espera da
tecnologia atual. Com consistência entre dispositivos, personalização e familiaridade do layout
comum a tablets, você realizará o trabalho mais rápido e se conectará como nunca antes.
•O
 peração consistente entre produtos.
A aparência comum a todos os dispositivos
Xerox® VersaLink® torna fácil e intuitivo para
os usuários passar de um produto Xerox®
para outro sem treinamento adicional
•R
 ecursos avançados de cópia e impressão.
As impressoras multifuncionais AltaLink®
simplificam imensamente as tarefas diárias
de escritório, proporcionando grande suporte
para aplicações de impressão especializadas,
incluindo Anotações, Carimbos Bates e Cópia
de cartão de identificação. Imprima
diretamente de repositórios na nuvem, como
Dropbox™, OneDrive® e Google Drive®.
•P
 ersonalização. Personalize a interface de
usuário a fim de maximizar a produtividade.
Oculte, exiba e reorganize aplicativos e seus
recursos e priorize as funções que você mais
usa. Salve suas configurações e retorne à sua
própria interface sempre que fizer login.
•A
 plicativo 1-Toque. Automatize as tarefas
tediosas para economizar tempo, reduzir os
erros com atalhos de 1 toque ou
simplesmente permitir que o aprendizado
adaptável do AltaLink automatize tarefas
repetitivas e complexas. Os fluxos de
trabalho podem ser personalizados para uso
pessoal ou de grupo e podem ser editados

rapidamente, trabalho por trabalho. Uma
vez criados, eles aparecerão na tela inicial e
funcionarão como aplicativos e recursos de
dispositivos nativos.
•A
 prendizado adaptável. Realize seu
trabalho em segundos, utilizando a
aprendizagem de máquina e a automação sem necessidade de programação. Basta
usar o AltaLink ® normalmente – a MFP
aprenderá e reconhecerá as tarefas
comumente preenchidas ou complexas e
sugerirá e criará atalhos de 1 toque. Você já
tem um toque, mas esqueceu de usá-lo? A
AltaLink® lembrará os usuários durante a
configuração do trabalho. E pode padronizar
o idioma da preferência pessoal no login.
•O
 peração sem toque. Os usuários podem
executar operações sem nenhum contato
usando os aceleradores de fluxo de trabalho
automáticos sem toque. Uma vez
configurada, os usuários simplesmente
inserem seu trabalho no alimentador de
documentos e a impressora ativa a operação
de cópia/digitalização/e-mail/fax ou um
fluxo de trabalho de aplicativo de 1 toque,
sem a necessidade de tocar na interface do
usuário. Os usuários podem ter seus próprios
fluxos de trabalho personalizados sem toque

SUPERIORIDADE DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SEMELHANTE À DE UM DISPOSITIVO
MÓVEL.
Conheça a nossa tela de seleção por toque colorida de 10 polegadas – a interface de usuário que
estabelece um novo padrão de personalização, facilidade de uso e versatilidade. É similar à experiência
que você está acostumado em seu smartphone ou tablet, portanto, você pode rolar e tocar com
confiança. E a simplicidade da funcionalidade do aplicativo permite a você navegar até pelos trabalhos
mais complexos com alguns poucos gestos.
Um layout altamente intuitivo guia você em cada tarefa, do início ao fim, em uma hierarquia natural
colocando as funções importantes e as opções mais comumente usadas em destaque. Se você não
gosta do local onde uma função ou aplicativo aparece, pode alterar o layout para torná-lo mais parecido
com você.
Essa tecnologia de hardware e software incomparável facilita a realização do trabalho em nossas
Impressoras Multifuncionais AltaLink®.

Experimente a interface do usuário AltaLink® em www.xerox.com/AltaLink8100UI.
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Os repositórios de digitalizar para nuvem podem ser
adicionados como um recurso opcional ao aplicativo
Digitalizar para nativo.
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para necessidades individuais.
•A
 plicativo Digitalizar para. Os usuários
podem digitalizar um único trabalho e
escolher vários destinos como e-mail, USB,
rede e compartilhamento SMB. Esse recurso
também pode ser usado para soluções
baseadas em digitalização, que expandem
sua usabilidade. Use o recurso Digitalizar
para para digitalizar documentos
diretamente para o Dropbox™, Google Drive®
ou OneDrive®1. Para ainda mais
conveniência, use o login único para eliminar
vários logins.
•F
 leet Orchestrator. Com o Fleet
Orchestrator, os administradores do sistema
podem facilmente implementar atualizações
de software, aplicar clones de configuração e
compartilhar arquivos por meio de conexões
ponta a ponta seguras entre um parque de
impressoras AltaLink®.
O recurso de montagem automática habilita
uma nova AltaLink ® para detectar
automaticamente um parque de
impressoras, ingressar na rede, fazer
download de arquivos clones (se disponíveis)
e configurá-la para as configurações
compartilhadas.

Experiência de usuário intuitiva
(CONTINUAÇÃO)

•D
 igitalização de toque único. Use a função
de Digitalização de Toque Único para criar
um botão de digitalização dedicado, fácil de
localizar, diretamente na interface da tela de
seleção por toque colorida. Atribua ao botão
de digitalização de toque único o seu próprio
fluxo de trabalho de digitalização para
distribuição e arquivamento rápido de
documentos.
•S
 ensor de proximidade inteligente. Este
sensor integrado desperta sua impressora
multifuncional AltaLink® quando um usuário
se aproxima e a retorna ao estado de
hibernação quando o usuário se distancia.
Isso significa que ela está sempre pronta
para a ação quando você precisa dela e
conserva energia quando não precisa.
•P
 adrões de aplicativos. Ajuste as
configurações para aplicações específicas,
como sempre imprimir arquivos Microsoft®
PowerPoint® com 2 slides por página e em
preto e branco.
• Permissões de usuário. Com Permissões de
usuário, você pode restringir o acesso às
funções de impressão por usuário, grupo,
hora do dia e aplicativo. Para limitar a
impressão em cores, basta selecionar uma
regra que faça com que todos os e-mails do
Microsoft® Outlook® sejam impressos em
preto e branco e em modo frente e verso.
•R
 ecurso de controle de acesso. Este recurso
permite aos administradores controlar custos
limitando os recursos de certos usuários e
facilitando a disposição para que vejam
somente os serviços que podem usar.
• Mapeamento LDAP. Os servidores LDAP
exibem resultados diferentes, dependendo
de como implementam os mapeamentos.
Você pode concluir pesquisas simples de
endereços de e-mail com os trabalhos LDAP
e Digitalizar para e-mail. Nossa integração
total é o diferenciador. Nosso Mapeamento
LDAP integra-se com o catálogo de
endereços, Permissões de usuário e
Digitalizar para página inicial. Além disso,
essa função sugere contatos
automaticamente durante a pesquisa no
catálogo de endereços do dispositivo e LDAP,
quando os primeiros caracteres são
digitados.
•P
 lataforma comum de drivers. As
impressoras multifuncionais AltaLink®
incluem drivers de impressão comuns, que
apresentam interfaces gráficas do usuário

nítidas e proporcionam interações intuitivas
e fáceis com o dispositivo. Os drivers
proporcionam acesso imediato da área de
trabalho a todas as funções de impressão do
Dispositivo Xerox® e fornecem informações
bidirecionais, indicando dispositivos e status
de trabalho, tamanhos e tipos de papel
atualmente carregados e os opcionais
instalados. Isso elimina a necessidade de
consultar outros softwares para obter
informações. Com ícones fáceis de entender,
acesse as funções mais comumente usadas,
como seleção de papel e acabamento de
documento. Com o recurso Configurações
salvas, os parâmetros de trabalho de
impressão frequentemente usados podem
ser armazenados para reutilização.
• Servidor Web Xerox® incorporado
com pesquisa. Desenvolvido com uma
arquitetura de design responsiva, permite
que os administradores de sistema se
conectem remotamente à sua MFP por meio
de qualquer navegador padrão. Faça as
configurações, aplique os arquivos clonados
à frota, instale os drivers de impressão,
monitore status da impressora, exiba a fila
de trabalhos de impressão, gerencie as
configurações e propriedades, pesquise as
funções disponíveis e implemente a solução
de problemas e suporte usando a ferramenta
painel de controle remoto – tudo sem sair
do escritório.
• Impressão baseada em regras. Com este
recurso, você pode aplicar regras à impressão
ou realizar outras ações, como configurar
para que todos os e-mails do Microsoft®
Outlook® sejam automaticamente impressos
em preto e branco e em modo frente e verso.
•D
 igitalização automática em cores (ACS).
Este recurso permite ao controlador do
dispositivo verificar se o documento é
colorido ou preto e branco e ajustá-lo
conforme a necessidade.
•C
 atálogo de endereços unificado. A
tecnologia ConnectKey® ativa funções como
o catálogo de endereços aprimorado com
favoritos, o que permite que você importe
perfeitamente seus contatos existentes e
transfira-os para diversos dispositivos com
tecnologia ConnectKey®.

UNIDADES SUBSTITUÍVEIS PELO
CLIENTE.
Nós projetamos nossas Impressoras
Multifuncionais AltaLink® com um design
simplificado a fim de que estejam sempre em
funcionamento para você. Substitua
componentes de maneira rápida e fácil, como
cartuchos de toner de alto rendimento,
fotorreceptores e recipientes de resíduos de
toner.

interface fácil de usar e consistente para
usuários finais, reduzindo o número de
chamadas ao suporte e simplificando o
gerenciamento dos serviços de impressão.
•M
 icrosoft Universal Print. Os clientes do
Office 365 que adotaram o Microsoft ®
Universal Print podem registrar suas MFPs
AltaLink® com o Universal Print e eliminar a
necessidade do conector Universal Print da
Microsoft®. Isso permite que os usuários
enviem trabalhos de impressão sempre que
houver acesso à Internet e reduziam os
custos, já que não precisarão mais adquirir
e manter os servidores de impressão do
Windows e instalar drivers de impressão.
•S
 uporte a Cloud IDP. As conexões diretas
com os provedores de identidades na nuvem
mais populares (IdPs) Okta, a identidade de
ping e o Microsoft® Azure permitem que os
clientes usem os logs de autenticação
existentes que eles usam para sua área de
trabalho, laptop e dispositivos móveis com as
MFPs AltaLink® também. Isso permite que a
TI migre os servidores no local, como o
Windows AD, para a nuvem, economizando
espaço e custos de infraestrutura.

•X
 erox® Global Print Driver®. Este driver de
impressão realmente universal que permite
aos administradores de TI instalar, atualizar
e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a
partir de um único driver. Fornece uma
Guia de Avaliação de Impressoras Multifuncionais Xerox® AltaLink®
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Pronta para a mobilidade e a nuvem
Quer em casa, nas viagens ou no escritório, sua força de trabalho depende de uma variedade de
dispositivos para realizar suas tarefas. As Impressoras Multifuncionais Xerox® AltaLink®
proporcionam fácil acesso a partir de qualquer dispositivo com múltiplas opções de conectividade
e facilidade de configuração.
•A
 pple® AirPrint™. Com o AirPrint™, você
pode imprimir e-mails, fotos e documentos
importantes de escritório diretamente de
seus dispositivos Apple favoritos, incluindo
iPhone®, iPad® e Mac®. Além disso, os
usuários de Mac podem digitalizar via
AirPrint. Com o AirPrint, seu iPhone, iPad ou
Mac localiza e se conecta automaticamente
ao dispositivo habilitado para Air-Print
através da rede Wi-Fi® e/ou Ethernet do seu
escritório. Para uma impressão de segurança
aprimorada e controlável, o AirPrint oferece
suporte contábil, bem como atributos IPP,
que permite opções de acabamento e
configurações de impressão mais complexas,
como impressão em frente e verso, intervalo
de páginas, quantidade e colorida ou em
preto ou branco.
• Bluetooth® com iBeacon. Uma maneira
conveniente e simples de os usuários Apple
descobrirem e se conectarem a uma
AltaLink® próxima que seja habilitada para o
adaptador Bluetooth opcional e enviarem
seus trabalhos de impressão via AirPrint.
•S
 erviço de impressão Mopria®. Permite que
os usuários de dispositivos Android™
descubram e imprimam de maneira fácil e
sem fio em impressoras Xerox® e não Xerox
habilitadas para Mopria ou em impressoras
multifuncionais sem instalar drivers ou baixar
aplicativos ou softwares adicionais. Como
membro fundador da Mopria Alliance, a
Xerox continua a moldar a inovação na
arena de impressão móvel e garante que
nossas tecnologias atuais e futuras estejam
em alinhamento com o panorama móvel em
constante evolução.
• Solução Xerox® Mobile Print. Oferecemos
muitas opções que permitem impressão
segura e precisa na maioria dos dispositivos
móveis para qualquer impressora ou
multifuncional, independentemente da
marca, facilitando a impressão do Microsoft®
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PowerPoint®, Word® e outros arquivos padrão
de dispositivos sem fio e móveis.
Nossos recursos opcionais amigáveis de TI
incluem acesso ao código PIN e vários
sistemas operacionais móveis. Seja externa
ou internamente, saiba por que somos a
única opção para os profissionais móveis de
hoje na página www.xerox.com/pt-br/
office/insights/mobile-printing.
• Xerox® Workplace Solutions.
A plataforma de software completa para
autenticação, segurança, controle de custos
e mobilidade.
– O Xerox® Workplace Suite proporciona
gerenciamento de impressão em servidor
local e acesso móvel ao seu parque de
impressoras. Ideal para organizações com
altos requisitos de controle de dados,
oferece produtividade móvel, segurança
padrão de referência, conveniência e
percepções de uso para reduzir custos e
produzir mais. Saiba mais em
www.office.xerox.com/pt-br/softwaresolutions/xerox-workplace-suite.
– Xerox® Workplace Cloud oferece
autenticação, gerenciamento de
impressão, gerenciamento remoto,
controle de custos e fluxos de trabalho de
mobilidade. Ideal para clientes que
querem reduzir a infraestrutura de rede
local e gerenciar impressoras em vários
locais e redes. É fácil de configurar e usar
e, como está instalada na nuvem, todas
as atualizações e correções são
gerenciadas pela Xerox. Saiba mais em
www.office.xerox.com/pt-br/softwaresolutions/xerox-workplace-cloud.
•X
 erox® @PrintByXerox App. É um aplicativo
gratuito que acompanha a sua AltaLink®. Os
usuários enviam trabalhos de impressão por
e-mail e liberam os trabalhos em qualquer
impressora habilitada para a tecnologia
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ConnectKey® através do App @PrintByXerox.
É simples, conveniente e seguro.
• Adaptador de rede Wi-Fi
(Kit Wi-Fi de Banda Dupla). Com esse
adaptador USB opcional, você pode
facilmente instalar e configurar sua
Impressora Multifuncional AltaLink® à sua
rede com conectividade sem fio de 2,4 e
5,0 GHz em qualquer lugar.
• Wi-Fi Direct®. Este recurso, que vem com o
Kit Wi-Fi de Banda Dupla, permite imprimir
em Impressoras Multifuncionais AltaLink® a
partir de seu dispositivo móvel sem ter que
se conectar a uma rede.
• Xerox® Mobile Link App. Este aplicativo
gratuito permite a você digitalizar e enviar
e-mails e fax a partir do seu dispositivo móvel
com Android ou iOS para as impressoras
multifuncionais AltaLink®, bem como enviar
dados para e imprimir dados de
armazenamentos em nuvem. Uma vez
baixado do Google Play™ Store ou Apple App
Store, o Mobile Link residirá em seu
dispositivo móvel. Quando instalado, é fácil
criar fluxos de trabalho de um toque a partir
do Mobile Link entre um dispositivo móvel e
uma impressora multifuncional AltaLink®.
Use um endereço manualmente ou a
descoberta automática do dispositivo para
encontrar e emparelhar um dispositivo móvel
com uma impressora multifuncional Xerox®
próxima.

Pronta para a mobilidade e a nuvem
(CONTINUAÇÃO)

• Toque para Emparelhar NFC. Com o
Toque para Emparelhar NFC (Near Field
Communications), os usuários podem
simplesmente tocar em seus dispositivos
Android e uma Impressora Multifuncional
AltaLink® estabelecerá uma conexão direta.
Quando a conexão for estabelecida, a
impressão será realizada através de uma
conexão sem fio, se o adaptador de rede sem
fio opcional estiver instalado. Se o adaptador
não estiver instalado, a impressão será
realizada através da rede Ethernet. Este
recurso permite uma maior segurança e
resulta em um menor desperdício em
proximidade direta com o dispositivo.
•X
 erox® Print Service Plug-in para
Android™. Este plug-in exclusivo, com todos
os recursos para dispositivos Android, agiliza
a impressão móvel sem utilizar aplicativos de
terceiros ou drivers de impressão adicionais.
Após o download deste plug-in gratuito na
Google Play™ Store, você pode imprimir
facilmente fotos, páginas da Web e
documentos quando o dispositivo móvel
estiver conectado às impressoras
multifuncionais AltaLink® usando uma rede
sem fio. Opções de impressão robustas
incluem impressão colorida ou em preto e

branco, número de cópias, orientação
do papel, impressão frente e verso,
grampeamento, impressão protegida/código
de segurança para liberação e muito mais.
• I mprimir de e Digitalizar para a nuvem.
Os usuários podem baixar aplicativos Cloud
Connector a partir da App Gallery, como
Box®, DropBox™, Microsoft® OneDrive® e
Google Drive™, para imprimir e digitalizar
facilmente para os locais que usam
diariamente. Ou podem usar os recursos
Imprimir de e Digitalizar para1 da impressora
para vincularem-se diretamente ao
Dropbox®, Google Drive® e OneDrive®.
•X
 erox® Connect para DocuShare® Go.
Conecte diretamente com segurança às
contas DocuShare® Go. Navegue facilmente
para localizar documentos para imprimir ou
pastas onde digitalizar. Visualize os arquivos
antes de enviá-los para impressão ou
digitalização, ajudando a evitar desperdício
de impressões ou envios de digitalizações
incorretas. Compatível com a autenticação
de conveniência do Sign-on único quando
emparelhadas com a Xerox® Workplace
Solutions.

• Login único. Autentique-se
convenientemente na impressora uma vez
com seu crachá, dispositivo móvel ou código
PIN para acessar com segurança todos os
aplicativos habilitados por SSO ou os
recursos nativos Imprimir de e Digitalizar
para2 na MFP sem quaisquer passos
adicionais de login.
• Aplicativo Xerox® Quick Link. Este
aplicativo elimina a dor de cabeça de
encontrar o driver de impressão correto.
Basta enviar um e-mail a partir do aplicativo
Xerox® Quick Link usando a interface da
AltaLink® e baixar o driver seguindo o link. Os
dispositivos móveis digitalizam o código QR
e estão prontos para a impressão.
Simples assim.
1

Os repositórios de digitalizar para nuvem podem ser
adicionados como um recurso opcional ao aplicativo
Digitalizar para nativo.

APLICATIVO XEROX® MOBILE LINK

Capture

Gerencie

Envie

Inicie uma digitalização ou capture uma foto usando o
seu dispositivo móvel.

Mescle documentos em um único documento e adicione
senhas para PDF. Captura da câmera pode ajustar
automaticamente o enviesamento e paralelismo de
imagem.

E nvie para um só destino ou vários destinos, incluindo
impressoras. Crie fluxos de trabalho com um toque. Tire
vantagem de seus contatos e logins de nuvem.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/pt-br/software-solutions/xerox-mobile-link.
Apple® AirPrint™ e o plug-in Xerox® Print Service para Android são protocolos padrão e gratuitos para dispositivos habilitados para Apple iOS, Android e Xerox® ConnectKey®.
Xerox® Mobile Print é um produto de software adicional que permite aos usuários imprimir em dispositivos de impressão Xerox® ou não Xerox.

Guia de Avaliação de Impressoras Multifuncionais Xerox® AltaLink®
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Segurança abrangente
Segurança é prioridade máxima em todas as empresas. A Tecnologia Xerox® ConnectKey® em
impressoras multifuncionais AltaLink® ultrapassa os padrões da indústria quanto a recursos de
segurança e tecnologias. Assim, você pode lidar de maneira proativa com ameaças à segurança
e trabalhar com total tranquilidade.

PROTEÇÃO HOLÍSTICA E PROATIVA PARA SUA
IMPRESSORA

A Xerox oferece um conjunto abrangente de
funções de segurança para manter suas
impressoras e seus dados seguros. Protegemos
todas as partes da cadeia de dados, incluindo
impressão, cópia, digitalização, fax, downloads
de arquivos e software do sistema. Existem
quatro aspectos fundamentais para a nossa
abordagem multifacetada:
Prevenir
Um conjunto abrangente de funcionalidades
ajuda você a controlar quem pode acessar
quais recursos da impressora. A autenticação
do usuário restringe o uso a equipes
autorizadas. O controle de acesso baseado em
função garante que os membros da equipe
somente vejam o que precisam ver. Cada ação
é registrada, para uma trilha de auditoria
completa. E a inicialização confiável protege
seu dispositivo contra ações maliciosas
durante o processo de inicialização.
Detectar
No caso improvável de que um ataque passe
pelas defesas de sua rede, uma série de
recursos de segurança integrada estará a
postos. A verificação de firmware vai garantir
que somente o Firmware Xerox® autêntico seja
carregado. A tecnologia McAfee® Whitelisting
previne automaticamente que malwares
alterem o código de firmware. A integração
com o Identity Services Engine (ISE) da Cisco®
detecta automaticamente Dispositivos Xerox®
na rede para implementação de políticas de
segurança. E o suporte nativo SIEM (Security
Information and Event Management)
automatiza a notificação de ameaças às
ferramentas SIEM mais conhecidas¹.

Proteger
Nossas soluções de segurança também
protegem seus documentos impressos e
digitalizados contra divulgações ou
modificações não autorizadas ou acidentais.
Sistemas de liberação por código PIN e cartão
mantêm as saídas de impressão seguras.
E arquivos assinados digitalmente,
criptografados e protegidos por senha
mantêm as informações digitalizadas
fora de mãos erradas.
Você também pode travar campos de e-mail
a fim de limitar destinos de digitalização
somente para endereços autorizados.
Suas informações armazenadas na unidade de
estado sólido (SSD) ou no disco rígido opcional
também se beneficiam da criptografia AES de
256 bits mais eficaz disponível no mercado.
Parcerias externas
A Xerox trabalha com organizações de testes
de conformidade e líderes do setor de
segurança, como McAfee e Cisco, para
incorporar suas normas e know-how.
Para a prova independente a outros
fabricantes de que alcançamos os mais altos
níveis de conformidade, agências de
certificação como a Common Criteria
(ISO/IEC 15408) e FIPS 140-2 avaliam nosso
desempenho em relação aos padrões
internacionais.
Somos reconhecidos por esses agentes por
nossa abordagem abrangente em relação à
segurança da impressora.

1

McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm
e Splunk.
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UMA ABORDAGEM ABRANGENTE
DA SEGURANÇA

Evitar
acesso não autorizado
Detectar
comportamento
suspeito ou
mal-intencionado
Proteger
dados e documentos
Parcerias externas
por meio de
integrações, padrões
do setor e certificações

Segurança abrangente
(CONTINUAÇÃO)

A Xerox proporciona os seguintes recursos,
tecnologias e soluções para garantir que sua
Impressora AltaLink® e dados sejam mantidos
seguros.
•T
 rusted Boot. As impressoras
multifuncionais AltaLink® verificam a
integridade dos componentes do processo
de inicialização antes de carregá-los. Usando
uma cadeia de processos confiáveis que
verifica cada passo da inicialização – desde o
processador Intel até o UEFI (BIOS) e o ciclo
de carregamento do firmware –, a AltaLink®
evita ataques maliciosos e garante que você
jamais carregará softwares infectados.
•M
 cAfee Whitelisting e ePolicy
Orchestrator. As Impressoras
Multifuncionais AltaLink® são protegidas
pela tecnologia Whitelisting de controle
incorporado da McAfee. A tecnologia
Whitelisting da McAfee garante que apenas
os arquivos pré-aprovados ou funções
seguras sejam executados em sua
Impressora AltaLink®. Todas as mudanças
não autorizadas ao firmware são rejeitadas,
portanto, não há necessidade de atualizar
manualmente os níveis de software contra
novas ameaças de segurança. A integração
perfeita com o kit de ferramentas de
segurança McAfee ePolicy (ePO) e Xerox®
Intelligent Workplace Services permite o
gerenciamento centralizado de políticas de
segurança.
•C
 onfiguration Watchdog. Conformidade
com políticas de segurança da empresa
simplificada. Os administradores podem
configurar e monitorar até
75 recursos de segurança e
redefini-los automaticamente
se forem alterados por um
usuário. Os alertas por e-mail são gerados
caso a correção não seja bem-sucedida, e
todos os eventos são capturados no registro
de auditoria.
• I mpressão protegida com exclusão de fila
de impressão. Com este recurso, os usuários
são obrigados a inserir uma senha no
dispositivo para liberar um trabalho ou
excluir trabalhos de suas filas. Isso significa
que menos documentos são impressos
desnecessariamente e deixados no
dispositivo. Seus trabalhos são sempre
criptografados para maior segurança no
fluxo de impressão.

•C
 riptografia de disco. A unidade SSD (e
disco rígido opcional) da AltaLink está
habilitada com a criptografia AES de 256 bits
mais eficaz e comercialmente disponível que
protege todos os arquivos de usuários
associados com trabalhos de impressão,
digitalização em rede, fax via Internet, fax
via rede e e-mail.
•P
 roteja suas informações confidenciais.
Dados confidenciais estão seguros com
arquivos em PDF criptografados para
digitalização, e esses dispositivos estão em
conformidade com o padrão de 256 bits AES
FIPS 140-2.
•P
 roteja seus dados. Com a Sobregravação
de Imagem Imediata (incluída com a
unidade de disco rígido opcional) nossas
Impressoras Multifuncionais AltaLink®
podem apagar automaticamente dados dos
dispositivos após cada trabalho.
•S
 egurança de imagem. Proteja seus
documentos confidenciais contra a
divulgação não intencional colocando uma
marca detectável em documentos impressos
e copiados. A tecnologia de infravermelho
proprietária da AltaLink® oculta a marca e a
detecção é suportada por um amplo
conjunto de ações, incluindo a ação de inibir
o trabalho, enviar alertas por e-mail, trilhas
de auditoria e rastrear relatórios.
•P
 ermaneça em conformidade com as
regulamentações. Os Dispositivos AltaLink®
cumprem com os padrões mais modernos de
segurança, incluindo os padrões de
segurança FIPS (Federal Information
Processing Standard) 140-2 e DoD
(Department of Defense), e passam pelo
processo de certificação da Common Criteria
de todo o sistema.
•P
 DF protegido por senha. Os usuários têm
a opção de criptografar arquivos PDF com
uma senha ao usar o serviço Digitalizar para
E-mail em Impressoras Multifuncionais
AltaLink®. Essa tecnologia proporciona
proteção de fora de seu firewall, assegurando
dados em um ambiente inseguro através de
protocolos padrão da indústria, como Secure
PDF.

ConnectKey®. A criptografia de driver de
impressão não requer hardware adicional,
e a criptografia só é aplicada quando a
Impressão protegida for selecionada.
•X
 erox® Workplace Suite/Nuvem.
Essa solução modular e dimensionável
oferece a flexibilidade que você precisa para
manter o controle de seus dispositivos,
independentemente de tamanho,
impulsionando sua produtividade e
reduzindo custos. O Xerox® Workplace
Solutions proporciona autenticação com
controle de acesso, gerenciamento de
impressão, segurança de conteúdo e uma
solução de impressão móvel abrangente. A
Xerox proporciona flexibilidade máxima ao
cliente, oferecendo esses recursos em uma
versão de servidor local e uma versão em
nuvem dessa solução.
•R
 egistros de auditoria. Rastreia o acesso e
a atividade por documento, usuário e função
em Impressoras Multifuncionais AltaLink®. O
Registro de auditoria é desativado por
padrão; ele pode ser ativado e desativado no
Servidor Web Incorporado.
•C
 isco Identity Services Engine.
As Impressoras Multifuncionais Xerox®
AltaLink® estão entre os mais de 200
Dispositivos Xerox® com perfil detalhado no
Identity Services Engine (ISE) da Cisco, a
plataforma de aplicação e gerenciamento de
política de segurança comprovada pela
empresa mais amplamente usada dos
líderes em redes. Esses perfis permitem que o
ISE detecte automaticamente os dispositivos
AltaLink® e controle o acesso com base na
política de segurança detalhada definida
pela empresa.
• Suporte SIEM nativo. As Impressoras
Multifuncionais AltaLink® se integram com
as ferramentas SIEM mais conhecidas e
compartilham diretamente as informações
de eventos de segurança com elas visando à
análise e gestão eficaz de ameaças.

•C
 riptografia do fluxo de impressão
(somente Impressão segura). Aplique a
criptografia de documentos ao enviar
trabalhos de Impressão Protegida a
dispositivos habilitados para a tecnologia
Guia de Avaliação de Impressoras Multifuncionais Xerox® AltaLink®
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Ativa o Intelligent Workplace Services
Suas Impressoras Multifuncionais AltaLink® desenvolvidas com a tecnologia Xerox® ConnectKey®
tornam mais fácil a implementação e gerenciamento do Intelligent Workplace Services. Com o mix
correto de tecnologia, aplicativos e serviços, você economizará dinheiro em sua infraestrutura de
impressão, aumentará a produtividade dos funcionários, reduzirá as preocupações de segurança e
criará um ambiente de trabalho de alto desempenho.
Mais fácil de implantar e gerenciar
e ainda mais segura.

 oluções escaláveis para atender
S
mais usuários.

A tecnologia ConnectKey® habilita a clonagem
de dispositivos para implementações mais
rápidas, enquanto a configuração e a
instalação remotas tornam a implantação de
parques de dispositivos de todos os tamanhos
muito mais fácil.

A tecnologia ConnectKey® garante uma
infraestrutura otimizada com a tecnologia
correta, as capacidades corretas e as
aplicações corretas para suas necessidades no
local de trabalho – tudo gerenciado com o
serviço correto em todo o seu parque.
O aplicativo Support Assistant da Xerox®
oferece orientação instantânea no dispositivo.
E a governança de impressão e os fluxos de
trabalho estão disponíveis para assegurar a
consistência em sua força de trabalho,
independentemente de sua dispersão física.

As ferramentas integradas se vinculam a
sistemas que realizam operações como leituras
de medição, faturamento e uso para o
gerenciamento facilitado do parque, bem
como o suporte técnico e administração de
gestão de incidentes.
A autenticação segura em nuvem, em
conjunto com os mais estritos recursos de
certificação e dados, tais como criptografia de
disco e arquivo, sobregravação de disco,
whitelisting, mitigação de risco e remediação
automática, dá a tranquilidade que advém de
saber que seus dados e seu local de trabalho
estão seguros.

Promova a maneira como seus funcionários e
a tecnologia trabalham juntos com um
conjunto de serviços que cumprem as
necessidades de uma força de trabalho
evolutiva.

Acelere a transformação digital.
O Intelligent Workplace Services se conecta a
pessoas e dados e equipa os funcionários para
trabalhar, colaborar e imprimir de qualquer
lugar. Os funcionários podem acessar
documentos críticos, independentemente de
onde estão, por meio de um "hub" central
baseado em nuvem que elimina os silos
interdepartamentais e geográficos e facilita
a digitalização de documentos.
Reduza custos e atualize a produtividade
automatizando processos pesados e de
trabalho intenso em papel e aprimore a
guarda de informações críticas ao negócio e a
atividade de contas a pagar.
Aplicativos de gestão de conteúdo e fluxo de
trabalho ConnectKey® como Xerox®
DocuShare®, DropBox e OneDrive são
acessíveis diretamente da interface de usuário
intuitiva da Impressora Multifuncional Xerox®
AltaLink®. Precisa de um aplicativo de fluxo de
trabalho específico para sua empresa? Nós
também podemos desenvolver um.
Utilize a análise de dados, as tendências do
usuário e os insights revelados em tempo real
em nossos dispositivos, documentos e usuários
para aprimorar a conformidade e a segurança,
bem como identificar áreas para otimização
do fluxo de trabalho.
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Porta de entrada para novas possibilidades
As impressoras multifuncionais com a Tecnologia Xerox® ConnectKey® são muito mais do que
máquinas. Elas são assistentes digitais ágeis para o local de trabalho. Logo que saem da caixa, vão
além das funções comuns para transformar completamente o modo como você trabalha.
•X
 erox Extensible Interface Platform®.
Nossas Impressoras Multifuncionais
AltaLink® vêm equipadas com uma
plataforma aberta que é personalizável para
ajustar-se às suas necessidades e ambiente
de trabalho. Essa tecnologia capacita você a
simplificar tarefas diárias que tornam a MFP
mais fácil de usar e permite executar
soluções de terceiros que habilitam um fluxo
de trabalho ainda mais bem-adaptado.
•A
 plicativos Xerox® ConnectKey® e Xerox
App Gallery. Com o toque de um botão você
pode acessar a nossa galeria de aplicativos
por um navegador ou pelo aplicativo da
impressora. Você terá acesso facilitado a um
crescente número de aplicativos que podem
aprimorar os processos de negócios dos
quais você depende. A plataforma de
comércio eletrônico do App Gallery permite
aos visitantes experimentar os aplicativos
pagos antes de tomar uma decisão de
compra.
O poder desses aplicativos é que reduzem
etapas, aprimoram a precisão e aceleram a
colaboração – especialmente para atividades
laboriosas e repetitivas.
Para mais informações, acesse
www.xerox.com/AppGallery para saber como
expandir os recursos de sua MFP e trabalhar de
forma inovadora com aplicativos dedicados
para negócios, educação, saúde1, jurídico e
muito mais.
¹

Xerox® Healthcare MFP está disponível somente nos EUA.

•S
 erviços de personalização de aplicativos
de fluxos de trabalho para MFP Xerox.
Isso amplia os recursos da Tecnologia
ConnectKey® ao criar fluxos de trabalho
altamente direcionados que não estão
disponíveis em softwares padrão. A Equipe
da Xerox Solutions ou revendedores
aprovados trabalharão com os clientes para
desenhar o exato fluxo de trabalho de
processo necessário em dispositivos
habilitados para a tecnologia ConnectKey®.

Descubra novas maneiras de melhorar a
produtividade do escritório em
www.office.xerox.com/pt-br/softwaresolutions/xerox-workflow-central-platform.

•P
 lataforma Xerox® Workflow Central.
Simplifica, automatiza e melhora seus
processos de trabalho cotidianos com a
conveniência de uma única plataforma.
A plataforma Xerox® Workflow central, uma
solução baseada em nuvem, elimina a
adivinhação da conversão de arquivos físicos
e digitais em formatos utilizáveis e
transforma facilmente documentos
instantaneamente a partir de qualquer
dispositivo, incluindo PCs, tablets,
dispositivos móveis e impressoras
multifuncionais.
Traduza de/para mais de 40 idiomas
diferentes
Transforme o texto manuscrito em
texto legível, editável e
compartilhável
Transforme documentos em
arquivos de áudio para ouvir
facilmente a qualquer momento,
em qualquer lugar
Edite automaticamente informações
de identificação pessoal usando
palavras ou frases definidas
Converta arquivos PDF ou de
imagem em formatos populares
da Microsoft para fins de
compartilhamento com um
público mais amplo

Guia de Avaliação de Impressoras Multifuncionais Xerox® AltaLink®
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Impressora multifuncional em cores
Xerox® AltaLink ® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO

ConnectKey®
Tecnologia

ALTALINK® C8130

ALTALINK® C8135

ALTALINK® C8145

ALTALINK® C8155

ALTALINK® C8170

Velocidade1 (em cores/preto e branco)
Ciclo mensal de funcionamento2

Até 30/30 ppm
Até 90.000 páginas

Até 35/35 ppm
Até 110.000 páginas

Até 45/45 ppm
Até 200.000 páginas

Até 55/55 ppm
Até 300.000 páginas

Até 70/70 ppm
Até 300.000 páginas

Disco rígido/Processador/Memória
Conectividade
Controlador opcional
Cópia e impressão
Tempo de saída da primeira cópia

SSD mínimo de 128 GB; Opcional: 500 GB HDD / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB de memória de sistema (8 GB de memória de sistema para AltaLink® C8170)
10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com o Kit sem fio de banda dupla Xerox®, Bluetooth (iBeacon)
Servidor de impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®
Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi
6,10 segundos em cores/4,50 segundos em preto e branco
5,50 segundos em cores/
4,70 segundos em cores/
4,00 segundos em cores/
4,40 segundos em preto e branco
3,70 segundos em preto e branco
3,20 segundos em preto e branco

Tempo de saída da primeira impressão

5,70 segundos em cores/4,20 segundos em preto e branco

Linguagens de descrição de página
Entradas de papel3Padrão

Adobe PostScript 3™, Adobe PDF, PCL 5c / PCL 6
Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 82 ppm só frente/ 141 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 130 folhas para AltaLink®
C8130/C8135/C8145/C8155. Tamanhos de papel: 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. / 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Até 135 ppm só frente / 270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de
250 folhas para AltaLink® C8170. Tamanhos de papel: 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. / 85 x 125 mm a 297 x 432 mm
Bandeja de alimentação manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. / 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (ABC)
Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC)
Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)
Módulo de quatro bandejas: (Bandejas 3 e 4 – disponível com a AltaLink® C8130/C8135): 1.040 folhas; 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm
a SRA3 (ABC). Capacidade total de papel padrão: 2.180 folhas
Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. (A4). Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas
Alimentador de Alta Capacidade (HCF): Até 3.000 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol. (A4) com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas
Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção de Tamanho Automático de alguns tamanhos
Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner): 12,6 x 52 pol./320 x 1.320 mm
Kit de detecção de várias alimentações (disponível somente para AltaLink® C8170)
Bandeja coletora de deslocamento dupla (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas
Módulo de finalização Office integrado: Disponível como AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posições de grampos: frente e traseiro retos. Empilhador de 500 folhas, 50 folhas
grampeadas, grampeamento em 2 posições
Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na
lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)
Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de
2/3 furos mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V
Unidade de dobra em C / Z: Acrescenta dobra em Z, Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livreto
Grampeador de conveniência: Grampeamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho4

Escolha uma

Opcional

Saída de papel/Padrão
Opcional
Acabamento3

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA
Personalizar

Drivers de impressão
Servidor da Web incorporado Xerox®
Recursos de impressão
Digitalização e Fax

®

®

®

®

4,90 segundos em cores/
3,80 segundos em preto e branco

4,50 segundos em cores/
3,20 segundos em preto e branco

3,80 segundos em cores/
3,00 segundos em preto e branco

®

Personalize a interface do usuário, mostre/oculte as funções, personalize a experiência do usuário com a autenticação, crie aplicativos de 1 toque, ativação automática com o sensor de
proximidade inteligente, habilite o aprendizado adaptável para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize ou envie e-mail sem tocar na tela do usuário usando
os aceleradores de fluxo de trabalho de sem toque automático
Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto
Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação,
dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão de folha longa (banner)
Visualização de digitalização, Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home,
PDF pesquisável, PDF de várias páginas/página única PDF/TIFF, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax
direto, Encaminhamento de fax para e-mail), discagem de Fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Fax do Servidor, driver TWAIN (digitalizar)
Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E NUVEM
Conectividade móvel
Near-Field Communication (NFC); Opcional: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Impressão móvel
Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Digitalização móvel
Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
e dispositivos móveis
Serviços remotos ativados, repositórios na nuvem nativos de "Imprimir de" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com o Okta, identidade de ping, Microsoft Azure ; Opcional:
Repositórios em nuvem nativos “Digitalizar para” (Dropbox, OneDrive e Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados via aplicativo
Xerox App Gallery ou acesse xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform
SEGURANÇA ABRANGENTE
Segurança de rede

Acesso ao dispositivo

Proteção de dados

Segurança do documento

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256
Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta
automatizada a ameaças por meio da integração McAfee DXL/Cisco pxGrid, Autenticação local (Internal Database), FIPS 140-2
Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, registro de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Watchdog de configuração, TPM, login com Okta, identidade
de ping e credenciais do Microsoft Azure; Opcional: Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, Leitor de cartão Xerox® Integrated RFID, NFC padrão (autenticação via
Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)
McAfee Whitelisting, Verificação de Firmware, Trusted Boot, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e Drivers, unidade de armazenamento criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2), e-mail
criptografado e assinado; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) com sobregravação de imagem, McAfee Integrity
Control
Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada, Dados criptografados FIPS 140-2 com drivers de impressão,
Segurança de imagem com a marca e tecnologia de detecção de infravermelho proprietárias da AltaLink

ATIVA O INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES
Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em
Gerenciamento de impressão
www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement
Gerenciamento de dispositivos/frota
Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Clonagem de configuração; Opcional: Intelligent
Workplace Services Suite, gerenciamento remoto baseado em nuvem com o Xerox® Workplace Cloud6
Abrangente do local de trabalho

Gerenciamento de dispositivos seguros: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de
certificado digital, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES
Aplicativos Xerox e Parceiro
Automatize os processos diários com aplicativos que convertem, editam, convertem texto em áudio ou anotações manuscritas em arquivos de texto, e documentos em papel para aplicativos
Microsoft, tudo a partir de uma única baseada em nuvem. Ou acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho
Software e soluções

Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/
printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao),
Xerox Workflow Central Platform

Declarado de acordo com ISO/IEC 24734
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantido regularmente
As capacidades de papel baseiam-se em material de 20 lb (75 g/m²); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes
4
Vendido separadamente em algumas geografias
5
Não disponível em todas as geografias
6
Disponível em mercados selecionados
1
2
3

Certificações: Xerox.com/OfficeCertifications
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Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink ® B8145/
B8155/B8170

ConnectKey®
Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO

ALTALINK® B8145

ALTALINK® B8155

ALTALINK® B8170

Velocidade1

Até 45 ppm

Até 55 ppm

Até 72 ppm

Ciclo mensal de funcionamento2

Até 200.000 páginas

Até 300.000 páginas

Até 300.000 páginas

Armazenamento/Processador/Memória

SSD mínimo de 128 GB; Opcional: HDD de 500 GB/INTEL ATOM Quad Core, memória do sistema de 1,9 GHz/4 GB

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com o Kit sem fio de banda dupla Xerox®, Bluetooth (iBeacon)

Cópia e impressão

Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi

Tempo de saída da primeira cópia

4,40 segundos

3,70 segundos

3,20 segundos

Tempo de saída da primeira impressão

3,80 segundos

3,20 segundos

3,00 segundos

Linguagens de descrição de página

Adobe PostScript 3™, Adobe PDF, PCL 5c/PCL 6

Entradas de papel3Padrão

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 82 ppm só frente/ 141 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade para 130 folhas para AltaLink®
B8145/B8155 Até 135 ppm só frente/ 270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 250 folhas para AltaLink® B8170. Tamanhos de papel: 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. / 85 x 125 mm a
297 x 432 mm
Bandeja de alimentação manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. / 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (ABC)
Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC)
Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 a 12 x 18 pol. (140 x 182 a SRA3 (ABC)
Módulo da bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. (A4). Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas

Opcional

Saída de papel/Padrão
Opcional
Acabamento3

®

®

®

®

®

Alimentador de Alta Capacidade (HCF): 3.000 folhas; Tamanho A4 com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas
Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção de Tamanho Automático de alguns tamanhos
Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner): Até 12,6 x 52 pol./320 x 1.320 mm
Kit de detecção de várias alimentações (disponível somente para AltaLink® B8170)
Bandeja coletora de deslocamento dupla(padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas
Módulo de finalização Office integrado: Disponível com a AltaLink® B8145/B8155, gramatura máxima do papel 256 g/m², posições de grampos: reto frontal e traseiro. Empilhador de
500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições
Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na
lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)
Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições em até 50 folhas, perfuração de
2/3 furos mais confecção de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V
Unidade de dobra em C / Z: Adiciona dobra em Z, dobra em Carta Z e dobra em Carta C ao Módulo de acabamento BR e ao Módulo de acabamento BR com Criador de livretos
Grampeador de conveniência: Grampeamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho4

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA
Personalizar

Personalizar a interface com o usuário, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do usuário com autenticação, criar aplicativos de 1 Toque, despertar automático com o Sensor de
proximidade inteligente.
Habilite o aprendizado adaptável para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize ou envie e-mail sem tocar na tela do usuário usando os aceleradores de fluxo de
trabalho de sem toque automático

Drivers de impressão

Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver

Servidor da Web incorporado Xerox®

PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto

Recursos de impressão

Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação,
dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão de folha longa (banner)

Digitalização e Fax

Visualização de digitalização, Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home,
PDF pesquisável, PDF de várias páginas/página única PDF/XPS/TIFF, PDF protegido por senha; Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax
direto, Encaminhamento de fax para e-mail), discagem de Fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Fax do Servidor, driver TWAIN (digitalizar)
Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive)

PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E NUVEM
Conectividade móvel

Near-Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)

Impressão móvel

Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)

Digitalização móvel

Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)

Pronta para a nuvem

Serviços remotos ativados, repositórios nativos de "impressão de" na nuvem (Dropbox, One Drive, Google Drive), integração com o Okta, identidade de ping, Microsoft Azure; Opcional:
Repositórios em nuvem nativos “Digitalizar para” (Dropbox, One Drive e Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados via aplicativo
Xerox; acesse xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

SEGURANÇA ABRANGENTE
Segurança de rede

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail criptografado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256
Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta
automatizada a ameaças por meio da integração McAfee DXL/Cisco pxGrid, Autenticação local (Internal Database), FIPS 140-2

Acesso ao dispositivo

Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, registro de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Watchdog de configuração, TPM; Faça login com o Okta, a
identidade ping e as credenciais do Microsoft Azure; Opcional: Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, Leitor de cartão Xerox® Integrated RFID, NFC padrão
(autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao

Proteção de dados

McAfee Embedded Control Whitelisting, Verificação de firmware, Trusted Boot, Job Level Encryption via HTTPS e Drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite
Content Security, Encrypted Storage Drive (AES 256 bits, FIPS 140-2), E-mail criptografado e assinado; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Disco rígido criptografado (AES
256 bits, FIPS 140-2) com sobregravação de imagem, McAfee Integrity Control

Segurança do documento

Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada, Dados criptografados FIPS 140-2 com drivers de impressão,
Segurança de imagem com a marca e tecnologia de detecção de infravermelho proprietárias da AltaLink

ATIVA O INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES
Gerenciamento de impressão

Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-deimpressao#printmanagement

Gerenciamento de dispositivos/frota

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Clonagem de configuração; Opcional: Intelligent
Workplace Services Suite, gerenciamento remoto baseado em nuvem com o Xerox® Workplace Cloud6

Abrangente do local de trabalho

Gerenciamento de dispositivos seguros: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado
digital, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES
Aplicativos Xerox e Parceiro

Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, redigem, assinem eletronicamente, personalizem impressão, convertem, roteiem, colaborem e comuniquem.
Acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho

Software e soluções

Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/
printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao),
Xerox Workflow Central Platform

Declarado de acordo com ISO/IEC 24734
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantido regularmente
As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m² (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes
4
Vendido separadamente em algumas geografias
5
Não disponível em todas as geografias
6
Disponível em mercados selecionados
1
2
3
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Prêmios da indústria e reconhecimentos
2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 E 2021
LINHA DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE
DOCUMENTOS DO ANO BLI

Prêmio 2017 – 2021 BLI PaceSetter
“A nossa análise mostra que a [Xerox] montou o melhor
portfólio de aplicativos, softwares e serviços para ajudar os
clientes a facilitar processos comerciais importantes e
potencializar seus investimentos em hardware de MFP.”
Saiba mais

CATEGORIA DE

CATEGORIA DE LOCAL DE

CATEGORIA IMPRESSÃO

ECOSSISTEMAS DE

TRABALHO HÍBRIDO

MÓVEL

APLICATIVOS MFP

Prêmio 2021 – 2022 BLI
PaceSetter

Prêmio 2017 – 2018 BLI
PaceSetter

Prêmio 2021 – 2022 BLI
PaceSetter
“Com mais de 120 aplicativos de MFP em seu
portfólio e 400 parceiros em seu programa
Personalized Application Builder, a Xerox se
concentrou em fazer sua VersaLink, AltaLink e
(agora) MFPs PrimeLink verdadeiras
“assistentes do local de trabalho.”

“Entrando na pandemia, a Xerox já tinha um
forte portfólio de produtos e serviços para
apoiar um local de trabalho em constante
evolução. Nos últimos meses, a empresa
rapidamente aumentou seu portfólio para
ajudar os clientes a se adaptarem de forma
ágil.”

“Abordagem da Xerox à impressão móvel é
perfeitamente adequada ao mundo real. As
soluções são facilmente integradas e podem
ser empregadas de maneira tão simples
quanto enviar um e-mail para um colega.”

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

2020 PRODUCT

SOLUÇÕES DE

MCAFEE® AMÉRICA DO

OF THE YEAR

IMPRESSÃO MÓVEL E

NORTE

Grande vencedor

GESTÃO DE TRABALHOS

Prêmio Inovador OEM
do Ano 2018

NOTÁVEL

Escolha de 2019
“Xerox® AltaLink® C8170 aumenta a
produtividade com a capacidade de usar
um conjunto de aplicativos no dispositivo
e com recursos avançados, como a
digitalização UltraFast.”

“Xerox Workplace Suite superou a
concorrência para receber esta
premiação.”

“Independentemente do que seja, nós
colocamos o cliente no centro de tudo o que
fazemos, ao trabalharmos em conjunto com
nossos parceiros para prover as soluções e a
expertise das quais as empresas dependem.”

Saiba mais

Saiba mais

®

Impressora multifuncional em cores Xerox®
AltaLink® C8170®
Saiba mais

Leia mais sobre nossas soluções premiadas em www.xerox.com/pt-br/office/insights/workplace-solutions-awards.

Para mais informações sobre dispositivos Xerox® AltaLink®, acesse www.office.xerox.com/pt-br/impressorasmultifuncionais/brand-altalink.
© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox
Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações contidas neste documento estão
sujeitas a alteração sem aviso.
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