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Xerox ® AltaLink ®
Multifunctionele printer
De ideale assistent op de digitale werkplek voor veeleisende teams
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Xerox® AltaLink ® B8145/B8155/B8170
Multifunctionele printer
Wilt u dat werk goed gedaan wordt? AltaLink ® zal u
helpen om veel meer te doen dan alleen printen. U kunt
documentworkflows automatiseren en verbinding maken
met de systemen die uw bedrijf uitvoeren - naadloos.
Beschermd door uitgebreide beveiligingsfuncties, zijn ze
ware assistenten op de werkplek die voor u tijd vrijmaken
om te doen wat echt belangrijk is.
E E N P R O D U C T I E V E W E R K E RVA R I N G
VOOR IEDEREEN
Voel u direct thuis met AltaLink ®.
De intuïtieve en gepersonaliseerde interface
als bij een tablet schept evenwicht tussen
eenvoud en efficiëntie, en reduceert het
aantal stappen voor het uitvoeren van taken
door één enkele keer tikken.
Dankzij de native mobiliteitsfuncties is het
eenvoudig voor werknemers om te printen
vanaf hun mobiele apparaten met
geavanceerde AltaLink ® mogelijkheden
zoals Xerox ® @PrintByXerox App, Xerox ® Print
Service Plug-in voor Android-™ of™. U kunt
zelfs kopiëren, scannen of e-mailen zonder
dat u het gebruikersscherm hoeft aan te raken
met de touchless workflows van Alta link.
AltaLink-apparaten verbinden de fysieke en
digitale wereld met apps en geavanceerde
scancapaciteiten waardoor u informatie in
een mum van tijd kunt digitaliseren, routeren
en verwerken. Automatiseer saaie taken om
tijd te besparen, reduceer fouten met 1-Touch
snelkoppelingen, of laat het adaptieve
leerproces van AltaLink terugkerende
en complexe taken automatiseren.
Vertaal documenten naar 40+ talen Zet
afdruk om naar audio om onderweg te
kunnen beluisteren. U kunt uw handschrift
van de pagina omzetten in deelbare tekst.
De inhoud redigeren voor vertrouwelijkheid.
En converteer scans naar Microsofttoepassingen – allemaal vanaf het steeds
groeiende Xerox ® Workflow Central Platform.
DE JUISTE OPLOSSING VOOR
ELKE BEHOEFTE
Grote taken, kleine taken en alles daar tussenin
— AltaLink ® kan worden aangepast om het
allemaal te doen. Uw keuze aan afwerkopties
en accessoires betekent dat u uw apparaat
kunt configureren voor elk type document.
Blijf uw tijd vooruit met toegang tot de Xerox ®
App Gallery. Het is uw poort naar een steeds
groeiende verzameling apps die zijn ontworpen
om tijdrovende, herhalende of complexe
processen te vereenvoudigen bij het zich
ontwikkelen van uw bedrijf.

Vereenvoudig IT wanneer uw apparatuur
toeneemt. Met Fleet Orchestrator kunt
u automatisch en veilig configuraties
en instellingen op al uw apparaten tegelijk
aanpassen. Voer interactieve training uit
en ondersteun uw gebruikers direct vanaf
uw desktop met het externe bedieningspaneel.
UITGEBREIDE BEVEILIGING
Stop bedreigingen waar ze beginnen met de
uitgebreide bescherming die wordt vertrouwd
door de meest op veiligheid gerichte bedrijven
en overheden.
Ingebouwde beveiliging, inclusief het AltaLink ®
Trusted Boot dat de integriteit van het
opstartproces van het apparaat beschermt
tegen kwaadaardige acties, McAfee ®
whitelisting en integraties met McAfee
ePO en Cisco ISE die bedreigingen direct bij
het apparaat neutraliseren en het netwerk
beschermen. Configuration Watchdog
controleert en herstelt automatisch cruciale
IT-gedefinieerde beveiligingsinstellingen.
Bescherm gevoelige documenten tegen
onbedoelde openbaarmaking met
de beeldbeveiliging van de AltaLink een gepatenteerde markeer- en
infrarooddetectietechnologie.
Native integratie met populaire SIEM-tools
maakt het rapporteren en beheren van
beveiligingsgebeurtenissen eenvoudiger.
En integratie met Xerox ® Printer Security Audit
Service, beschikbaar als onderdeel van Xerox ®
Intelligent Workplace Services, helpt bij het
maximaliseren van printapparatuur, en de
beveiliging van documenten en inhoud.
OUTPUT DIE DE BALK HOGER LEGT
De wow-factor is eenvoudig te bereiken met
output van 1200 x 2400 dpi met hoge
resolutie. Beste HD superfijne EA-toner levert
rijke zwarte en vloeiendere grijstinten wat uw
documenten duidelijkheid en impact geeft.

X E ROX® CO N N EC T K E Y®
TECHNOLOGIE
Intuïtieve gebruikerservaring
Geniet van een ervaring als bij een
tablet met op gebaren gebaseerde
aanraakschermbedieningen en eenvoudige
personalisatie, plus eenvoudige workflows
en functies.

Geschikt voor mobiele apparaten
en de cloud
Wees meer mobiel met cloudservices
en directe connectiviteit met cloud
en mobiele apparaten direct vanuit
de gebruikersinterface.

Uitgebreide beveiliging
Voorkom onbevoegde toegang, detecteer
bedreigingen en bescherm gegevens en
documenten met ingebouwde uitgebreide
beveiligingsfuncties.

Intelligent Workplace Services
inschakelen
Naadloze integratie met Xerox ® Intelligent
Workplace Services zorgt voor een hoger
niveau van efficiëntie op de werkplek,
productiviteit van werknemers en beveiliging.

De weg naar nieuwe mogelijkheden
Transformeer de manier waarop u werkt met
de apps in de Xerox App Gallery. Of laat een
van onze partners een aangepaste oplossing
voor u ontwikkelen.
Lees meer over hoe u slimmer kunt
werken op www.connectkey.nl .

Xerox® AltaLink ® B8145/B8155/B8170
Multifunctionele printer

G E B R U I K E R S I N T E R FA C E

S ingle-pass dubbelzijdige
automatische
originelendoorvoer (DADF)

Intuïtief kleuren-aanraakscherm
als bij een tablet van 10,1 inch

bespaart tijd doordat beide zijden
van dubbelzijdige documenten
gelijktijdig worden gescand met
een snelheid tot 270 afbeeldingen
per minuut (ipm).

is aanpasbaar en maakt het mogelijk
om met slechts enkele tikken taken
uit te voeren. Probeer het eens op

xerox.com/AltaLink8100UI .

I N N O VAT I E V E T E C H N O L O G I E Ë N
Xerox ® geïntegreerde RFIDkaartlezer (optioneel) voegt op

PA PI E R I N VO E R 3

kaart gebaseerde verificatie toe
met ondersteuning voor meer dan
90 toegangskaarten.

Twee verstelbare laden voor 520 vellen
(algemeen met alle configuraties). Lade 1
verwerkt mediaformaten van tot 11,7 x 17 inch /
A3 en Lade 2 verwerkt mediaformaten van tot
12 x 18 inch / SRA3.

Near Field Communication (NFC)
tikken-voor-koppelen maakt het
voor gebruikers mogelijk om op hun
mobiele apparaat te tikken op het
gebruikerspaneel van de AltaLink ®
B8100-serie en snel verbinding
te maken met de MFP.

E nvelopkit (optioneel — vervangt Lade 1)
zorgt voor doorvoer tot 60 enveloppen.

S limme nabijheidssensor detecteert
wanneer gebruikers zich in de buurt
bevinden. Het bespaart energie
gedurende inactieve perioden en
activeert het apparaat automatisch
wanneer een gebruiker nadert.

PA PI E R UI T VO E R / A F W E R K M O D U L E S3
 onfiguratie met dubbele lade met
C
hoge capaciteit heeft een totale
papiercapaciteit van tot 3140 vellen.

Lade voor handmatige invoer
verwerkt tot 100 vellen; Afwijkende
formaten: 3,5 x 3,9 inch tot
12,6 x 52 inch/89 x 98 mm
tot 320 x 1.320 mm.

Inlegapparaat met
hoge capaciteit
(optioneel) kan 3.000 vel
letter/A4-papier bevatten,
waarmee de maximale
papiercapaciteit tot 6.140
vel kan worden uitgebreid.

O ffice Finisher
(optioneel) biedt
geavanceerde
afwerkfuncties, optioneel
vouwen/rillen en in de rug
geniete boekjes met max.
60 pagina's (2 tot 15 vel).

Business Ready
(BR) Finisher (optioneel)
biedt geavanceerde
afwerkfuncties tegen
een goede prijs.

C-/Z-vouweenheid
(optioneel) voegt C-vouw,
Z-vouw en Z-halve vouw
toe an de BR Finisher of
BR Booklet Maker Finisher.

BR Booklet Maker
Finisher (optioneel)
maakt in de rug geniete
boekjes met max. 64
pagina's (2 tot 16 vel).

PRINTEN OP L ANGE VELLEN
Inlegset voor lange vellen (optioneel)
biedt de mogelijkheid om media van tot
12,6 x 52 inch / 320 x 1.320 mm te printen.

2

Dubbele staffelopvangbak

Geintegreerde Office Finisher

(beschikbaar wanneer geen
afwerkmodules zijn geïnstalleerd;
enkele staffelopvangbak met
afwerkmodules).

(optioneel met B8145/B8155) biedt
staffelen van 500 vel en nieten van
50 vel op 2 posities.

Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb. / 75g/m2; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten

Losse nieteenheid
(optioneel) niet tot 50 vel
20 lb. / 75 g/m² media.

Xerox® AltaLink ® B8145/B8155/B8170
Multifunctionele printer
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APPAR A ATSPECIFIC ATIES

ALTALINK® B8145

ALTALINK® B8155

ALTALINK® B8170

Snelheid1

Max. 45 ppm

Max. 55 ppm

Max. 72 ppm

Maandelijkse bedrijfscyclus2

Tot 200.000 pagina's

Tot 300.000 pagina's

Tot 300.000 pagina's

Opslag/Processor/Geheugen

Minimum 128 GB SSD; Optioneel: 500GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1.9GHz/4 GB systeemgeheugen

Aansluitingen

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; Optioneel: WiFi/WiFi direct met Xerox® dual-band draadloze kit, Bluetooth (iBeacon)

Kopiëren en printen

Kopieerresolutie: Tot 600 x 600 dpi; Printresolutie: Max. 1200 x 2400 dpi

Eerste kopie verschijnt na (vanaf
platen/opgewarmde status)

4,40 seconden

3,70 seconden

3,20 seconden

Eerste print verschijnt binnen

3,80 seconden

3,20 seconden

3,00 seconden

Paginabeschrijving Talen

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

Papierinvoer3Standaard

Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): Tot 82 ppm enkelzijdig / 141 afbeeldingen per minuut dubbelzijdig (200 dpi). Capaciteit van 130 vellen
voor AltaLink® B8145/B8155. Tot 135 ppm enkelzijdig / 270 afbeeldingen per minuut dubbelzijdig (200 dpi). Capaciteit voor 250 vellen voor AltaLink® B8170. Papierformaten:
3,4 x 4,9 inch tot 11,7 x 17 inch / 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm.
Lade voor handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 tot 12,6 x 52 inch / 89 x 98 mm tot 320 x 1.320 mm (SEF)
Lade 1: 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 inch tot 11,7 x 17 inch / 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm (SEF)
Lade 2: 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 in. tot 12 x 18 in. / 140 x 182 mm tot SRA3 (SEF)
Module met dubbele lade met hoge capaciteit: 2.000 vel; Formaten: 8,5 x 11 in. / A4. Totale standaard papiercapaciteit: 3.140 vel

Optioneel

Papieruitvoer/Standaard
Afwerking3
Optioneel

Groot inlegstation (HCF): 3.000 vellen; formaat 8,5 x 11 inch / A4 toevoer lange kant. Max papiercapaciteit met HCF: 6.140 vel
Enveloppenlade (vervangt lade 1): Tot 60 enveloppen met automatische formaatdetectie van sommige formaten
Inlegset voor lange vellen (printen van banners): Max. 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320 mm
Detectieset voor meervoudige invoer (alleen beschikbaar voor Alta link® B8170)
Dubbele staffelopvangbak (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): elk 250 vel; lade met afbeeldingszijde boven: 100 vel
Interne Office Finisher: Beschikbaar met AltaLink® B8145/B8155, max. papiergewicht 256 g/m2, posities van nietjes: voor en achter recht. 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten,
nieten op 2 posities
Office Finisher 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten 2 tot 15 vellen (60 pagina’s))
BR Finisher: 3.000 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren
BR Booklet Maker Finisher: 1500 vel gestaffeld en bovenste opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus in de rug geniete
boekjes maken (2 tot 16 vel, 64 pagina's) en V-vouwen
C-/Z-vouweenheid: Voegt Z-vouwen, Z-vouwen op Letter-formaat en C-vouwen op Letter-formaat toe aan de BR Finisher en BR Booklet Maker Finisher
Losse nieteenheid: Nieten van 50 vellen, inclusief Work Surface4

INT UÏT IE VE GEBRUIKERSERVARING
Aanpassen

Gebruikersinterface aanpassen, functies tonen/verbergen, gebruikerservaring personaliseren met authenticatie, apps met 1 aanraking aanmaken, automatisch wekken met
slimme nabijheidssensor. U kunt adaptief leren instellen om snelkoppelingen te maken voor herhalende en complexe opdrachten. Kopiëren, scannen of e-mailen zonder het
gebruikersscherm te hoeven aanraken met de automatisch touchless workflow versnellers

Printerdrivers

Taakidentificatie, Bi-directionele status, Monitoring van taken, Xerox® Global Print Driver®, Standaard toepassingswaarden, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print

Xerox® Embedded Web Server

PC of Mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Extern bedieningspaneel

Printfuncties

Printen vanaf USB, Printen vanuit cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive), proefprint, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en
terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, toepassingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus, printen op lange vellen (banners)

Scannen en faxen

Scanvoorbeeld, Scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SFTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Handige functies: Scan naar home, doorzoekbare PDF,
PDF/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF; Faxfuncties: Walk-up fax (opties voor 1 lijn of 2 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax
doorsturen naar e-mail), faxdialing, universeel adresboek, optische tekenherkenning (OCR), serverfax, TWAIN-driver (scannen); Optioneel: Scannen naar cloudopslag
(Dropbox, OneDrive en Google Drive)

G E S C H I K T VO O R M O BI E L E A P PA R AT E N E N D E C L O U D
Mobiele connectiviteit

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

Mobiel printen

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

Mobiel scannen

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

Geschikt voor cloud

Remote Services ingeschakeld, native "Afdrukken vanaf" Cloud-opslagplaatsen (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integratie met Okta, ping-identiteit, Microsoft Azure;
Optioneel: Native ‘Scannen naar’ cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive), directe verbinding met services in de cloud via optionele apps (toegankelijk via
Xerox® App Gallery of ga naar xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

UITGEBREIDE BEVEILIGING
Netwerkbeveiliging

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP en gecodeerde e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Netwerkauthenticatie,
SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco®
Identity Services Engine (ISE)-integratie, geautomatiseerde respons op dreigingen door middel van McAfee DXL/Cisco pxGrid-integratie, lokale authenticatie (interne
database), FIPS 140-2

Toegang tot apparaat

Gebruikers toegang en interne firewall, poort/IP/domein filtering, audit log, toegangscontrole, gebruikersrechten, Configuration watchdog, TPM, aanmelden met Okta,
ping-identiteit en Microsoft Azure-referenties; Optioneel: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, Xerox® geintegreerde RFID-kaartlezer, NFC-norm (verificatie
via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; meer informatie op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen

Gegevensbescherming

McAfee Whitelisting, Firmwareverificatie, vertrouwd opstarten, coderign op taakniveau via HTTPS en drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite
Content Security, Encrypted Storage Drive (AES 256-bit, FIPS 140-2), gecodeerde en ondertekende e-mail; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security,
gecodeerde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) met beeldoverschrijving, McAfee Integrity Control

Documentbeveiliging

Common criteria certificering (ISO 15408) Full System tegen de HCP PP, versleutelde beveiligd afdrukken, FIPS 140-2 gecodeerde gegevens met printer drivers,
beeldverwerkingsbeveiliging met de merk-en Infrarooddetectie technologie van AltaLink

INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES INSCHAKELEN
Printbeheer

Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, meer op
www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement

Beheer van al uw apparaten

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning;
Optioneel: Intelligent Workplace Services suite, op de cloud gebaseerd extern beheer met Xerox® Workplace Cloud6

Beveiliging

Veilig apparaatbeheer: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische configuratie van beveiligingsinstellingen, monitoring en automatisch herstel), Digitaal
certificaatbeheer, SIEM-rapportage, Interactieve dashboardrappoprten

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Xerox-en partner-apps

Automatiseer alledaagse processen met apps die vertalen, bewerken, eSign, printen personaliseren, converteren, routeren, samenwerken en communiceren.
Ga naar www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps voor het zoeken van apps op sector of workflow

Software en oplossingen

Xerox® DocuShare® (https://www.xerox.nl/nl-nl/services/enterprise-content-management-systeem), XMPie® (www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/workflowsoftware/printing-software/xmpie-gepersonaliseerde-communicatiesoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-managementoplossingen), Xerox WorkFlow Central Platform

Aangegeven conform ISO/IEC 24734
Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald
papiercapaciteit is gebaseerd op 20 lb./75 g/m2 papier; de capaciteit varieert naargelang het gewicht van de voorraad
4
Apart verkocht in sommige geografische gebieden
5
Niet beschikbaar in alle geografische gebieden
6
Verkrijgbaar in geselecteerde markten
1
2
3

Certificaties: xerox.com/OfficeCertifications

Meer informatie is beschikbaar op www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/altalink.
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