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De Workplace Assistant die alles kan. Zelfs printen.

ConnectKey®
Technologie

Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
Multifunctionele printer
Wat hebt u morgen nodig? Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen, maar met VersaLink is het
gemakkelijk om voorbereid te zijn. Printen is slechts een voorproefje van wat mogelijk is. Samen met
ingebouwde, uitgebreide beveiligingsfuncties bieden deze Workplace Assistants de dagelijkse, musthave functies die u nodig hebt met voldoende ruimte om nieuwe functies toe te voegen naarmate
uw werk zich ontwikkelt.
A A N PA S B A R E T E C H N O LO G I E D I E Z I C H
A A N U A A N PA S T

Uw werk ontwikkelt zich continu, dus u hebt
technologie nodig die altijd een stap vooruit loopt.
Versalink, met Xerox® ConnectKey®-technologie,
biedt de flexibiliteit die nodig is om verbeteringen
in technologie en werkprocessen te ondersteunen.
Met regelmatige firmware-updates en een steeds
groeiende collectie productiviteitstools die met de
App Gallery worden geleverd, helpt VersaLink
u om de veranderingen voor te blijven.

P R O B L E E M LO O S D O O R TA K E N
HEEN SNELLEN

Op snelheid komen is eenvoudig met een
tabletachtig aanraakscherm die eenvoud en
tijdbesparende efficiëntie in evenwicht brengt.
De vertrouwde, intuïtieve gebruikersinterface leidt
u door taken en elimineert extra stappen. En door
de mogelijkheid om de gebruikersinterface te
personaliseren, kunt u werken zoals u dat wilt.
Mobiliteitsfuncties zoals Wi-Fi Direct zorgen ervoor
dat u direct vanaf uw favoriete mobiele apparaten
kunt printen. Met Near Field Communication
(NFC) kunt u zich verifiëren met een smartphone
om binnen enkele seconden verbinding te maken
en met de Xerox® Quick Link-app kunt u snel
verbinding maken en printen zonder dat
IT-ondersteuning nodig is, wat IT-teams ontlast.
En met VersaLink-apparaten betekenen
meer mogelijkheden extra gemak, niet
meer complexiteit. Met de toonaangevende
scanfunctionaliteit en automatisering van fysieke
en digitale workflows kunt u informatie scannen,
digitaliseren en routeren zonder daarbij een
kans te missen, fouten te verminderen en tijd te
besparen. Bovendien helpen industriespecifieke
apps voor het onderwijs, de gezondheidszorg,
de juridische sector en meer u om ingelogd
en productief te blijven.

H A L LO , D I G I TA A L V E E R K R A C H T I G

DUURZAAMHEID ZONDER COMPROMIS

Vertaler. Corrector. Formuliercontrole. Alles
digitaliseren. VersaLink maakt het eenvoudig
om de moeilijkste uitdagingen aan te gaan. Blijf
voorbereid met toegang tot een groeiend aanbod
van cloud-gehoste apps en de mogelijkheid om
oplossingen aan te passen aan uw specifieke
behoeften via het Xerox Partners-programma.

Alle VersaLink-apparaten voldoen of
overstijgen de strengste wereldwijd erkende
duurzaamheidsnormen, waaronder EPEAT en
ENERGY STAR®, en leveren milieuvoordelen zonder
ooit in te hoeven boeten op prestaties of kwaliteit.

En met toegang tot Het Xerox® Workflow
Central Platform, een cloudgebaseerde
oplossing waarmee u al vanaf de VersaLinkgebruikersinterface fysieke en digitale bestanden
naar bruikbare formaten kunt omzetten, zijn zelfs
complexe werkprocessen eenvoudig. Zo haalt u
optimaal rendement uit uw Workplace Assistant,
zodat u zowel op kantoor als onderweg productief
en veilig kunt blijven.

XEROX CONNECTKEY
T E C H N O LO G I E
Intuïtieve gebruikerservaring
Geniet van een tablet-achtige ervaring met op
gebaren gebaseerde aanraakschermbediening.
Eenvoudige personalisatie, plus eenvoudige
workflows en functies.
Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud
Profiteer van mobiele flexibiliteit met cloudgehoste services. Maak direct verbinding met
de cloud en mobiele apparaten vanaf het

P R O A C T I E V E V E I L I G H E I D WA A R O P

gebruikersinterface.

U KUNT REKENEN

Uitgebreide beveiliging
Voorkom onbevoegde toegang, detecteer

De meerlaagse beveiliging van VersaLink
beschermt alle systeemcomponenten. Een
uitgebreide reeks proactieve beveiligingsfuncties
stopt zelfs de meest geavanceerde
beveiligingsrisico's waar ze beginnen, voorkomt
kwaadaardige aanvallen, proliferatie van malware,
ongeoorloofde toegang of wijzigingen
en inbreuken die leiden tot downtime.
VersaLink-apparaten kunnen worden geïntegreerd
met Security Information and Event Management
(SIEM1)-tools om rapportage en beheer van
beveiligingsevenementen te vereenvoudigen.
Trellix# Whitelisting bewaakt, detecteert en
blokkeert bedreigingen voortdurend in real time.
En geautomatiseerde beveiligingsresponsen
leveren waardevolle tijdsbesparingen
en gemoedsrust op.

S U P E R I E U R E B E E L D K WA L I T E I T

Met hoge resolutie van 1.200 x 1.200 dpi brengt
de VersaLink uw documenten naar een volgend
niveau met een scherpe beeldkwaliteit. Diep zwart
en vloeiende tinten geven uw communicatie meer
impact, terwijl heldere tekst de duidelijkheid
en leesbaarheid vergroot.

bedreigingen en bescherm gegevens en
documenten met ingebouwde proactieve
beveiligingsfuncties.
Maakt Managed Print Services mogelijk
Verbeter de efficiëntie, productiviteit en
beveiliging op de werkplek met naadloze
integratie met Xerox® Managed Print Services.
De weg naar nieuwe mogelijkheden
Werk het beste met de apps uit de Xerox App
Gallery. Ziet u geen app voor uw specifieke
behoefte? Onze partners kunnen voor
u een oplossing op maat ontwikkelen.
Lees meer over hoe u uw mogelijkheden
op www.connectkey.nl kunt uitbreiden.

Trellix voorheen bekend als McAfee. Apparaat firmware
reflecteren de verandering van het merk Trellix in toekomstige
software-vrijgave.

#

Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
Multifunctionele printer
Configuratie
De gebruikersinterface is een intuïtief,
tabletachtige aanraakscherm dat

130-vel2 Single-pass dubbelzijdige
automatische originelendoorvoer

kantelbaar is en u in staat stelt om taken met

(DADF) bespaart tijd doordat beide

slechts enkele moeiteloze tikken te voltooien

zijden van dubbelzijdige documenten

en uw ervaring te personaliseren. Toegang tot

gelijktijdig worden gescand met een

meer dan 100 productiviteits-apps via de

snelheid tot 80 afbeeldingen per

Xerox App Gallery. Probeer het eens

minuut (ipm). Hoge papiercapaciteit

op xerox.com/VersaLink7100UI.

stimuleert de productiviteit, vooral
bij taken waarbij grote batches
gescande of gekopieerde
documenten nodig zijn.
De standaard invoerlade 1 voor
5202 vel verwerkt mediaformaten
van 139,7 x 182 mm tot
297 x 431,8 mm.
Handmatige invoer voor 100 vel
verwerkt mediaformaten van
88,9 x 98,4 mm tot 297 x

Kaartlezerslot met

431,8 mm.

MAXIMALISEER DE

geïntegreerde USB-poort.3

CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID MET AFWERKINGSOPTIES2

PA P I E R C A PA C I T E I T M E T E E N VA N
DEZE INVOEROPTIES2
De extra lade (optioneel voor
het desktopmodel) om de totale
papiercapaciteit te verhogen naar
1140 vel (inclusief handmatige
invoer).
De consolemodule verhoogt
de totale papiercapaciteit tot
1.140 vel (inclusief handmatige
invoer) en biedt opslag voor
tonercartridges en andere
verbruiksartikelen.
De drieladenmodule (optioneel
voor het desktopmodel) om
de totale papiercapaciteit te
verhogen naar 2.180 vel (inclusief

De standaardafwerkeenheid

De standaardafwerkeenheid

Het werkblad en de losse

biedt geavanceerde

met Booklet Maker maakt

nieteenheid nieten tot 50 vel

afwerkfuncties, staffelen van

het maken van boekjes

en biedt voldoende ruimte om

500 vel, nieten op 3 posities

eenvoudiger, inclusief vouwen

documenten te sorteren.

en optioneel perforeren.

en rughechten. Maakt in de rug
geniete boekjes met max.

handmatige invoer).

64 pagina's (2 tot 16 vel).

De optionele dubbele module
voor een totale papiercapaciteit
tot 3.140 vel (inclusief
handmatige invoer).
De enveloppenlade kan lade
1 vervangen voor invoer van
maximaal 60 enveloppen.
De hogecapaciteitslade heeft
een capaciteit van 2000 vel
Letter/A4, waarmee de maximale
papiercapaciteit tot 5140 vel
kan worden uitgebreid.

De dubbele

De optionele interne

staffelopvangbakken4 kunnen

standaardafwerkeenheid biedt

elk tot 250 vel bevatten.

staffelen van 500 vel en nieten
van 50 vel op twee posities.

Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
Multifunctionele printer
APPARAATSPECIFICATIES

ConnectKey®
Technologie

VersaLink B7125

VersaLink B7130

VersaLink B7135

Snelheid5

Max. 25 ppm

Max. 30 ppm

Max. 35 ppm

Maandelijkse bedrijfscyclus6

Tot 107.000 pagina's

Tot 129.000 pagina's

Tot 153.000 pagina's

Harde schijf/processor/geheugen

320 GB HDD4/1,05 GHz Dual-core/4 GB geheugen

Aansluitingen

Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3,0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Pair

Controllerfuncties

Uniform adresboek, configuratie klonen, scanvoorbeeld, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-app, Xerox® standaard accountingtool,
op rol gebaseerde gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie, online ondersteuning

Kopiëren en printen

Resolutie

Kopiëren: Max. 600 x 600 dpi; Printen: Max. 1200 x 1200 dpi

Eerste kopie verschijnt binnen

5,8 seconden in zwart-wit

4,3 seconden in zwart-wit

4,3 seconden in zwart-wit

Eerste afdruk verschijnt binnen

6,2 seconden in zwart-wit

5,2 seconden in zwart-wit

4,8 seconden in zwart-wit

Paginabeschrijving Talen

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/optioneel Adobe® PostScript® 3™

Papierinvoer2

Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 130 vel: Snelheid: max. 80 apm;
Afwijkende formaten: 49 x 85 mm tot 297 x 431,8 mm

Standaard

Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten: 88,9 x 98,4 mm tot 297 x 431,8 mm
Lade 1: 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm
Kies een van de opties

Extra lade: 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm
Extra invoerlade met consolemodule: 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm
Module met drie laden (1.560 vel): Elk 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm
Module met twee laden (2.520 vel): Lade 2: 520 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm; Lade 3: 870 vel;
Standaardformaten: 8,5 x 11 inch en 7,25 x 10,5 inch/A4 of B5; Lade 4: 1.130 vel; Standaardformaten: 8,5 x 11 inch en 7,25 x 10,5 inch/A4 of B5

Optioneel

Enveloppenlade: Max. 60 enveloppen: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Afwijkende formaten: 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm
Hogecapaciteitslade (HCF): 2.000 vel; Standaardformaten: 8,5 x 11 inch en 7,25 x 10,5 inch/A4 of B5

Papieruitvoer /

Standaard

Middenlade voor 500 vel

afwerkmodules2

Optioneel

Dubbele staffelopvangbakken4: 250 vel elk; onderste opvangbak gestaffeld
Interne Office Finisher: 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op twee posities
Office Finisher: 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel booklet maker (rillen, in de rug nieten)
Losse nieteenheid en werkblad: Nieten 50 vel

I N T U Ï T I E V E G E B R U I K E R S E R VA R I N G
Aanpassen

Gebruikersinterface aanpassen, functies tonen/verbergen, gebruikerservaring personaliseren met authenticatie, apps met 1 aanraking aanmaken

Printerdrivers

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

Xerox® Embedded Web Server

PC of Mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Extern bedieningspaneel

Printfuncties

Printen vanaf USB, proefafdruk, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, toepassingsregeling,
dubbelzijdig printen, conceptmodus; Optioneel: Printen vanuit cloudopslag (Dropbox, OneDrive en Google Drive) via optionele apps

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 V O O R M O B I 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® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Optioneel: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)

Mobiel scannen

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

Geschikt voor cloud

Externe services ingeschakeld: Optioneel: Rechtstreekse verbinding naar cloud-gehoste diensten via optionele apps (toegankelijk via Xerox App Gallery-app
of ga naar xerox.com/AppGallery)

UITGEBREIDE BEVEILIGING
Netwerkbeveiliging

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP en gecodeerde e-mail, Trellix# Enterprise Security Manager1, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, 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, lokale authenticatie (interne database), FIPS 140-2

Toegang tot apparaat

Gebruikerstoegang en interne firewall, poort/IP/domeinfiltering, auditlog, toegangsbeheer, gebruikersrechten, Configuration Watchdog, TPM; Optioneel: Smart Card
Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)7, 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

Trellix# Embedded Control Whitelisting, firmwareverificatie, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS en drivers, versleutelde en ondertekende e-mail; Versleutelde
harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) met beeldoverschrijving; Optioneel: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, Trellix# Integrity Control

Documentbeveiliging

Onder evaluatie certificering op basis van gemeenschappelijke criteria (ISO 15408) volledig systeem ten opzichte van de HCD PP, gecodeerd veilig printen,
FIPS 140-2 gecodeerde gegevens met printdrivers

MAAKT MANAGED PRINT SERVICES MOGELIJK
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, automatische uitlezing van tellerstanden, Xerox® Cloud Fleet Management-oplossing, configuratie klonen,
Xerox® Easy Assist-app; Optionele: Managed Print Services suite, op de cloud gebaseerd extern beheer met Xerox Workplace Cloud7

Beveiliging

Veilig apparaatbeheer: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische configuratie van beveiligingsinstellingen, monitoring en automatisch herstel), Digitaal
certificaatbeheer, SIEM-rapportage1, Interactieve dashboardrapporten

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Xerox-en partner-apps

Automatiseer alledaagse processen met apps die vertalen, redigeren, tekst omzetten in audio of handgeschreven notities naar tekstbestanden, en papieren
documenten naar Microsoft-applicaties, allemaal vanuit één Cloud-gebaseerd platform. Of ga naar www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps voor het
zoeken van apps op sector of workflow.

Software en oplossingen

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

SIEM-ondersteuning met Xerox® Device Manager 2 Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb. / 75g/m2; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten. 3 USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld. 4 HDD en
dubbele staffelopvangbakken zijn optioneel op het desktopmodel. 5 Aangegeven printsnelheid volgens ISO/IEC 24734. 6 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig
gehaald. 7 Niet beschikbaar op alle markten. # Trellix voorheen bekend als McAfee. Apparaat firmware reflecteren de verandering van het merk Trellix in toekomstige software release. Certificaties: xerox.com/OfficeCertifications
1

Meer informatie is beschikbaar op xerox.com/VersaLink.
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