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Het ecosysteem voor productiviteit op de werkplek.

Het is méér dan slechts een machine.
Het is een slimme werkplekassistent.
Een eenvoudige printer of multifunctionele printer voldoet niet meer aan de productiviteitsbehoeften
van de moderne, mobiele en altijd verbonden werknemer. We moeten printers daarom niet langer
zien als stand-alone werkpaarden met één specifieke taak, maar als veelzijdige, praktische en
gebruiksvriendelijke oplossingen.

XEROX® CONNECTKEY®
TECHNOLOGIE MAAKT HET WAAR.

Elke printer of multifunctionele printer met
ConnectKey technologie uit ons assortiment
groeit uit tot het middelpunt van een
productiviteitsecosysteem, waarin al uw
machines naadloos samenwerken, voor een
intuïtieve gebruikerservaring zorgen,
connectiviteit met mobiele apparaten en de
cloud verschaffen én veiligheid én toegang tot
diensten die toegevoegde waarde bieden – zo
uit de doos. U kunt er veel meer mee dan enkel
printen, scannen of kopiëren. Voor ongekende
en ongeëvenaarde connectiviteit.

XEROX® VERSALINK® SERIE.

De printers en multifunctionele printers uit de
VersaLink serie zijn volledig appgebaseerde
werkplekassistenten, ideaal voor kleinere
werkgroepen in gedecentraliseerde omgevingen
zonder uitgebreide IT-ondersteuning. Deze
machines bieden een intuïtieve gebruikerservaring
en maken het voor gebruikers mogelijk om te
werken waar en wanneer ze maar willen.

XEROX® ALTALINK® SERIE.

Met meer prestaties en schaalbaarheid voor
gecentraliseerde middelgrote en grotere
werkgroepen maken de multifunctionele
printers uit de AltaLink serie hun faam meer
dan waar. Ze beschikken over de geavanceerde
afwerkingsopties die bedrijven nodig hebben
om productiever en effectiever te werken.
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Intuïtieve gebruikerservaring
Eindelijk, ze zijn er: multifunctionele printers die werken zoals u verwacht – met een consistente
gebruikerservaring voor alle machines uit het productaanbod – en die optimaal samenwerken
met uw andere apparatuur.

CONSISTENTIE ALOM.

SNELLE AANRAAKBEDIENING.

NAAR WENS AANPASBAAR.

Met een printerpark met ConnectKey technologie
op elk model is de gebruikerservaring altijd
consistent. Veelgebruikte functies werken op elke
machine op dezelfde manier. Dus als gebruikers
de bediening van één machine onder de knie
hebben, kunnen ze met alle machines werken.

Aanraakbediening – de manier waarop
miljoenen gebruikers interactie hebben met
moderne apparaten zoals smartphones en
tablets – is nu ook beschikbaar op de printer
of multifunctionele printer, zodat u snel en
eenvoudig kunt werken.

Dankzij het flexibele ontwerp van de ConnectKey
technologie kunt u de interface aanpassen,
zodat de apps die u het vaakst gebruikt –
bijvoorbeeld met één druk op de knop printen
of scannen vanuit of naar clouddiensten of
netwerklocaties – snel bereikbaar zijn.

De nieuwe installatiewizards stroomlijnen de
instelprocedure en helpen u snel op weg, met
minimale IT-ondersteuning. De Xerox® Global
Print Driver® kan op alle machines, ongeacht het
model, worden gebruikt. De interface van de
printerdrivers ziet er dus overal hetzelfde uit.

Maak veeg-, tik- en knijpbewegingen met uw
vingers op een groot kleurenscherm dat eruitziet
als een tablet en profiteer van vereenvoudigde
workflows. Download apps rechtstreeks uit de
Xerox App Gallery en pas de interface aan
om de apps die u het vaakst gebruikt een
prominente plek te geven. Het is een volledig
nieuwe, maar toch heel vertrouwde manier
om complexe workflows te doorlopen en
veelvoorkomende taken uit te voeren.

En omdat de ConnectKey technologie op een
open systeemarchitectuur (Xerox Extensible
Interface Platform®) is gebaseerd, is voor
gespecialiseerde workflows nog meer
maatwerk mogelijk.
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Geschikt voor mobiele
apparaten en de cloud

Uw werknemers maken zowel thuis, onderweg als op kantoor gebruik van een verscheidenheid
aan apparaten om hun werk te doen. Het versturen en ophalen van documenten en informatie
gebeurt op verschillende locaties, zowel intern als extern. Met Xerox® ConnectKey® technologie
is dat geen enkel probleem.

TECHNOLOGIE DIE BIJ UW WERKWIJZE PAST.

Alle printers en multifunctionele printers met
ConnectKey technologie geven u de vrijheid om
te werken waar en hoe u maar wilt – met directe
connectiviteit naar Google Drive, OneDrive en
DropBox™ en toegang tot extra opties via de
Xerox App Gallery.
Tegenwoordig moet elke werknemer verbinding
kunnen maken met en printen op en vanaf
meerdere apparaten. ConnectKey machines
gaan deze uitdaging graag aan, met optionele
Wi-Fi-connectiviteit, op het voorpaneel
geïntegreerde Near Field Communication (NFC)
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Tap-to-Pair, Apple® AirPrint® en ingebouwde
apps voor Google Cloud Print™, Xerox® Print
Service voor Android™ en Mopria®.

HANDIG, VEELZIJDIG EN VERBONDEN MET DE CLOUD.

Met gebruiksvriendelijke apps zoals
Print@PrintByXerox is printen naar een printer
met ConnectKey technologie even eenvoudig als
het verzenden van een e-mail met een bijlage,
die vervolgens kan worden opgehaald bij elke
machine met ConnectKey technologie waar ook
ter wereld. Het is gemakkelijk, veilig en gratis.

Scan vanaf multifunctionele printers rechtstreeks
naar de cloud, deel eenvoudig documenten met
personen of groepen zonder het gedoe van
meerdere stappen en zet papieren documenten
in een handomdraai om naar bewerkbare
documenten. Het is allemaal mogelijk, direct
op de machine.

Toonaangevende veiligheid
Beveiliging geniet bij elk bedrijf de hoogste prioriteit. De Xerox® ConnectKey® technologie voldoet
niet alleen aan de industriestandaarden voor beveiligingsvoorzieningen en -technologieën, maar
overtreft deze zelfs. Werk met volledige gemoedsrust.

EEN HOGERE STANDAARD.

Document- en databeveiliging

Hoewel deze deel uitmaakt van onze technologie,
is er niets standaard aan de beveiligingsniveaus
die elke machine met ConnectKey technologie
biedt. Onze holistische visie op beveiliging rust
op vier pijlers en staat garant voor uitgebreide
bescherming voor alle systeemcomponenten en
potentiële zwakke plekken in de beveiliging.

Onze uitgebreide beveiligingsmaatregelen stoppen
niet bij het voorkomen van ongeautoriseerde
toegang tot uw printer en het beveiligen van
uw informatie van binnenuit. De ConnectKey
technologie biedt mogelijkheden om opzettelijke
of onopzettelijke overdracht van kritieke
gegevens aan onbevoegden te voorkomen.

Inbraakbeveiliging

De ConnectKey technologie biedt de
waarborgen die u nodig hebt om uw kritieke
gegevens optimaal te beveiligen, van het
beschermen van geprinte materialen door deze
pas vrij te geven zodra de juiste gebruiker ze
bij de machine ophaalt tot het voorkomen dat
gescande informatie bij iemand anders dan
de beoogde ontvanger terechtkomt.

De ConnectKey technologie beschikt over diverse
beveiligingsvoorzieningen die schadelijke
aanvallen, de verspreiding van malware en
misbruik van of ongeautoriseerde toegang tot de
printer voorkomen, zowel via verzonden gegevens
als rechtstreekse interactie op de machine.
Alle mogelijke toegangspunten, waaronder de
gebruikersinterface en invoerpoorten die
toegankelijk zijn voor walk-up gebruikers, zijn
beschermd, evenals PC-, server-, mobiele en
cloudverbindingen.
Machinedetectie
Xerox® ConnectKey® Technology voert voor een
uitgebreide Firmware Verification test uit bij het
opstarten* resp. zodra deze wordt geactiveerd
door daartoe bevoegde gebruikers. Er worden
alarmmeldingen gegeven in het geval dat
wijzigingen aan de machine worden gedetecteerd
die schadelijk kunnen zijn. McAfee® Whitelisting**
technologie speurt continu naar dubieuze
malware en zorgt er automatisch voor dat
deze niet kan worden opgestart.

Inbraakbeveiliging

Machinedetectie
Document- en
databeveiliging
Samenwerking
met derden

Xerox beveiligt ook uw opgeslagen informatie,
waarbij gebruik wordt gemaakt van het hoogste
niveau versleutelingstechnologie. U kunt
verwerkte of opgeslagen data die u niet meer
nodig heeft, wissen m.b.v. door het National
Institute of Standards and Technology (NIST)
resp. het U.S. Department of Defence
goedgekeurde wis- en opschoonalgoritmes.***
Samenwerking met derden
ConnectKey Technology biedt extra beveiliging
dankzij onze samenwerking met McAfee®**.
Wij meten onze performance op basis van
internationale normen met certificeringen zoals
Common Criteria en FIPS 140-2 om ervoor te
zorgen dat onze machines betrouwbaar zijn in
zelfs de meest vertrouwelijke omgevingen.

* VersaLink machines
** AltaLink en iSeries machines
*** Geldt uitsluitend voor machines die beschikken over
harde schijven
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Geschikt voor nieuwe generatie diensten
Door Xerox® ConnectKey® technologie te combineren met Xerox® Managed Print Services creëert
u een geoptimaliseerde infrastructuur die is afgestemd op uw organisatie – hoe groot of klein
deze ook is. Onze hoogwaardige assessment tools en benadering in drie stappen garanderen
dat u altijd de juiste combinatie van technologie, apps en oplossingen hebt.

ASSESS AND OPTIMISE

Met de Xerox® ConnectKey technologie beschikt
u over krachtige tools voor ultieme controle over
elke printer of multifunctionele printer in uw
netwerk. U kunt bijvoorbeeld opdrachtlimieten
instellen, het gebruik bewaken en back-ups
maken en herstellen*. U krijgt meer grip op de
kosten, legt minder druk op uw IT-personeel en
verbetert uw algehele prestaties.
Machines met ConnectKey technologie zijn
compatibel met Cisco EnergyWise®, waarmee
u het energieverbruik kunt bewaken en beheren
voor het hele printerpark of voor individuele
machines. Stel opdrachtlimieten in met de
Xerox® Global Print Driver® en stel materiaal- en
energiebesparende printparameters in met Earth
Smart Printing. U voorkomt materiaalverspilling,
beperkt het energieverbruik en verbetert het
inzicht in het gebruik van de printer.

SECURE AND INTEGRATE

U beschikt over uitgebreide functionaliteit voor
machine-, document- en gegevensbeveiliging,
met ingebouwde beschermingsmaatregelen die
voldoen aan de geldende industriestandaarden en
overheidsvoorschriften of deze zelfs overschrijden.
Beveiligingsmaatregelen zijn onder andere
versleuteld beveiligd printen, wissen van de
printerwachtrij, hardeschijfversleuteling en
overschrijven van de harde schijf**. Naast
beschermingsmaatregelen op de machine zelf
is ook uw gegevensoverdracht veiliger dankzij
beveiligde e-mail en versleuteling en krachtige
beschermingsfuncties van derden, zoals
McAfee® Whitelisting*.
Op het vlak van mobiel en vanuit de cloud
printen biedt de ConnectKey technologie
mobiele en virtuele werknemers diverse veilige
opties om te werken waar en wanneer ze maar
willen, bijvoorbeeld eenvoudig printen vanaf
tablets en smartphones met ondersteuning voor
Android™ en Apple® AirPrint®.
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AUTOMATE AND SIMPLIFY

Onze machines met de ConnectKey technologie
versnellen de transformatie van printen op papier
naar digitaal printen, zeker in combinatie met
MPS. Dankzij de steeds groter wordende
bibliotheek van downloadbare apps kunt u
processen automatiseren om tijd te besparen
en de productiviteit van uw werknemers te
verhogen. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld met
één druk op de knop rechtstreeks scannen naar of
vanuit cloudgebaseerde apps zoals DropBox® en

Google Drive™ en scannen naar of printen vanuit
Microsoft Office 365®. Ook kunnen ze op de
machine papieren documenten converteren naar
doorzoekbare PDF’s of een van de vele andere
conversieopties van papieren naar digitale
documenten gebruiken dankzij de integratie met
eigen documentmanagementsystemen (bijv.
Xerox® DocuShare®) en die van andere
leveranciers (bijv. Microsoft Sharepoint®).
* Alleen AltaLink machines
** Niet van toepassing op SSD’s

De weg naar nieuwe mogelijkheden
Een multifunctionele printer met Xerox® ConnectKey® technologie is veel méér dan slechts een
machine. Het zijn echte werkplekassistenten, die een revolutie voor de kantooromgeving betekenen.
Dit productiviteitsecosysteem combineert alle technologieën en mogelijkheden die u nodig hebt
om uw teams efficiënter te laten werken.

EENVOUDIGE, APPGEBASEERDE FUNCTIONALITEIT

De ConnectKey technologie tilt de flexibiliteit,
efficiëntie en functionaliteit voor uw werknemers
naar een hoger niveau dankzij zowel de
ingebouwde apps als de apps die kunnen
worden gedownload via de Xerox App Gallery.
De ingebouwde apps vereenvoudigen de print-,
scan- en kopieerfuncties en kunnen toegang
bieden tot adreslijsten en veelgebruikte locaties,
terwijl gebruikers met de apps die beschikbaar
zijn in de App Gallery serverloze apps, zoals Print
from DropBox™ en Scan to Microsoft® Office
365, rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface
kunnen downloaden.
Met Xerox® App Studio en Personalised Application
Builder (PAB)* kunnen partners van Xerox nog
geavanceerder maatwerk leveren om uw unieke
workflowvereisten verder te automatiseren.
Dit alles biedt onbegrensde mogelijkheden
om uw processen te stroomlijnen en uw
productiviteit te verhogen.

VERBONDEN MET DE CLOUD

U profiteert niet alleen van de
productiviteitsverbeteringen die ConnectKey en
de bijbehorende mobiele apps mogelijk maken.
Dankzij het Xerox Extensible Interface Platform®
(een open softwareplatform dat beschikbaar is op
alle machines met ConnectKey technologie, van
instapprinters tot multifunctionele printers voor
grote bedrijfsomgevingen) kunnen zowel onze
partners als onafhankelijke softwareontwikkelaars
geavanceerde oplossingen voor documentbeheer,
workflowautomatisering, beveiliging en
accounting aanbieden.
Met Xerox Extensible Interface Platform® kunt
u uw printer of multifunctionele printer met
ConnectKey technologie aanpassen aan uw
eigen manier van werken dankzij uitgebreide,
productiviteitsverhogende maatwerkoplossingen
voor documentbeheer, accounting, mobiel
printen en controle op de gebruikerstoegang.

Uitgelichte toepassing
XEROX® EASY TRANSLATOR SERVICE

Deze service is een goed voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is. Gebruikers van een
multifunctionele printer scannen een document en ontvangen direct een vertaalde print of
een e-mailmelding. Documenten of afbeeldingen kunnen ook vanaf een PC, iOS- of Androidapparaat naar de service worden verzonden. Dit is slechts één voorbeeld van de geavanceerde
functies en services die de Xerox® ConnectKey® technologie mogelijk maakt.

Lees meer op www.xeroxtranslates.com.

* Voor Xerox Channel Partner klanten. Xerox Direct Sales
klanten kunnen voor meer informatie over het programma
voor workflow-apps op maat voor Xerox machines terecht
bij hun accountmanager.
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Xerox machines met Xerox ConnectKey technologie
®

®

®

Werk beter, sneller en slimmer met een consistente gebruikerservaring, connectiviteit met
mobiele apparaten en de cloud, handige automatisering, toonaangevende veiligheid en
toegang tot een steeds groter wordende bibliotheek van apps om de functionaliteit uit te
breiden en de productiviteit te verhogen.

A4 ZWART-WITMACHINES

A4 KLEURENMACHINES

Xerox® VersaLink®
C400 kleurenprinter

Xerox® VersaLink®
C500 kleurenprinter

Xerox® VersaLink®
C600 kleurenprinter

Xerox® VersaLink®
B400 printer

Xerox® VersaLink®
B600 printer

Xerox® VersaLink®
B610 printer

Xerox® VersaLink®
C405 multifunctionele
kleurenprinter

Xerox® VersaLink®
C505 multifunctionele
kleurenprinter

Xerox® VersaLink®
C605 multifunctionele
kleurenprinter

Xerox® VersaLink® B405
multifunctionele printer

Xerox® VersaLink® B605
multifunctionele printer

Xerox® VersaLink® B615
multifunctionele printer

A3 ZWART-WITMACHINES

A3 KLEURENMACHINES

Xerox® VersaLink®
C7000 kleurenprinter

Xerox® VersaLink®
C7020/C7025/C7030
multifunctionele
kleurenprinter

Xerox® AltaLink® C8030/
C8035/C8045/C8055/
C8070 multifunctionele
kleurenprinter

Xerox® VersaLink®
B7025/B7030/B7035
multifunctionele printer

Xerox® AltaLink®
B8045/8055/8065/
8075/8090
multifunctionele printer

www.xerox.com
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