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O V E R B R U G T F Y S I E K E E N D I G I TA L E W E R E L D E N V O O R
E E N N A A D LO Z E E N P R O D U C T I E V E W E R K E R VA R I N G

Uw digitale werkplekassistent met
Xerox® ConnectKey® technologie
Werknemers zijn tegenwoordig mobiel en altijd verbonden. Digitale werkplekassistenten met
Xerox® ConnectKey technologie helpen bedrijven om slimmer te werken, veiliger te werken
en nog productiever te zijn. 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.
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Elke multifunctionele printer met
ConnectKey technologie uit ons
assortiment is het middelpunt van een
productiviteitsecosysteem, voor een
intuïtieve gebruikerservaring, connectiviteit
met mobiele apparaten en de cloud,
uitgebreide beveiliging en toegang tot
diensten en oplossingen met toegevoegde
waarde bieden. U kunt er veel meer mee
dan enkel printen, scannen of kopiëren.
Met veel meer verbindingsmogelijkheden
dan ooit tevoren.

XEROX® VERSALINK® PRINTER

De printers en multifunctionele printers uit
de VersaLink serie zijn app-gebaseerde
werkplekassistenten die van alle functies
zijn voorzien; ideaal voor verspreide
werkgroepen. Deze machines bieden een
intuïtieve gebruikerservaring en uitgebreide
beveiliging en maken het voor gebruikers
mogelijk om te werken waar en wanneer ze
maar willen.

X E R O X ® A LTA L I N K ® P R I N T E R S

Schaalbaar, krachtig en ontworpen voor
de meest veeleisende teams – de AltaLink
multifunctionele printers bieden een
intuïtieve gebruikerservaring, personalisatie,
mobiele en cloudconnectiviteit en
uitgebreide beveiliging. Deze assistenten
op de digitale werkplek digitaliseren,
automatiseren taken en stroomlijnen
dagelijkse werkprocessen naadloos om
de productiviteit te verhogen.
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Intuïtieve gebruikerservaring
Ten slotte - een persoonlijke gebruikerservaring. Apps met 1 aanraking tillen het
tijdsbesparende gemak naar een volgend niveau. Maak en sla snelkoppelingen
op voor veelgebruikte workflows terwijl u synchroon loopt met de andere apparaten
waar u van afhankelijk bent om het werk af te krijgen.

C O N S I S T E N T I E A LO M

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

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

SNELLE AANRAAKBEDIENING

L AT E N W E P E R S O N A L I S E R E N

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
personaliseren, zodat de apps die u het
vaakst gebruikt snel bereikbaar zijn,
bijvoorbeeld met één druk op de knop
printen of scannen vanuit of naar
clouddiensten of netwerklocaties.

Maak veeg-, tik- en knijpbewegingen met
uw vingers op een groot kleurenscherm dat
eruitziet als een tablet en profiteer van
vereenvoudigde workflows. Bekijk scans
voordat u deze afdrukt, om fouten te
voorkomen. 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 nieuwe apps te maken.
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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 documenten en informatie te verzenden
en op te halen. Met Xerox ® ConnectKey ® technologie is dat geen enkel probleem.

T E C H N O LO G I E D I E B I J U W
W E R K W I J Z E PA S T

Alle printers en multifunctionele printers met
ConnectKey technologie geven u de vrijheid
om te werken waar en hoe u maar wilt. Ze
zijn mobiel en geschikt voor de cloud, direct
uit de doos. Ze bieden beveiligde toegang
vanaf uw mobiele apparaat en directe,
naadloze connectiviteit met de
cloudsystemen en diensten van uw voorkeur.

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

De mogelijkheid om verbinding te maken met
en te printen vanaf uw mobiele apparaat is
essentieel voor de hybride werknemer van
vandaag de dag en ConnectKey
multifunctionele printers zijn klaar voor
gebruik met ingebouwde ondersteuning voor
Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service en
Xerox® Print Service voor Android™.
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De Xerox Workplace Mobile App voegt
gemeenschappelijke printervaring toe op
zowel Android- als iOS-apparaten, waardoor
mobiele werknemers onderweg kunnen
printen. Tik om binnen enkele seconden
verbinding te maken met uw printer via Near
Field Communication (NFC) om te scannen,
kopiëren en printen vanaf uw mobiele
apparaat. In combinatie met Xerox
Workplace Solutions kunnen geautoriseerde
gebruikers de MFP ontgrendelen en veilig
toegang krijgen tot services op maat.
Optionele Wi-Fi Direct is ideaal voor toegang
als gast - zonder dat u toegang tot uw
primaire netwerk hoeft te verlenen.

HANDIG EN VERBONDEN MET
D E C LO U D

Scan of print rechtstreeks naar of uit 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,
rechtstreeks vanaf de gebruikersinterface
van uw AltaLink en VersaLink machines.
Voor ultiem gemak maakt de
gebruiksvriendelijke @PrintByXerox-app
printen even eenvoudig als het verzenden van
een e-mail met een bijlage die vervolgens kan
worden opgehaald bij elke machine met
ConnectKey-functionaliteit waar ook ter
wereld. Het is gemakkelijk, veilig en gratis.
Xerox Workplace Cloud, een cloud-gehost
printbeheeroplossing, biedt eenvoudig,
flexibel en veilig printen vanaf elk mobiel
apparaat, waardoor IT-middelen worden
vrijgemaakt om zich op uw kernactiviteiten
te focussen.

Uitgebreide beveiliging
Beveiliging is een topprioriteit voor elk bedrijf. De Xerox ® ConnectKey ® technologie
voldoet niet alleen aan de industriestandaarden voor beveiligingsvoorzieningen
en -technologieën, maar overtreft deze zelfs. Daarom kiezen de meest op veiligheid
gerichte overheden en bedrijven voor Xerox. 1

E E N H O G E R E S TA N D A A R D

Beschermen

Hoewel het integraal is voor onze technologie,
is er niets standaard aan het beveiligingsniveau
van elke machine die ConnectKey technologie
ondersteunt. Onze op vier punten holistische,
proactieve beveiligingsbenadering verzekert
een uitgebreide en alles omvattende
bescherming van alle systeemonderdelen
en kwetsbare punten.

Onze omvangrijke beveiligingsmaatregelen
stoppen niet bij het voorkomen van
ongeoorloofde toegang tot uw printer en het
beveiligen van uw gegevens van binnenuit.
ConnectKey technologie geeft u de
mogelijkheid bedoelde of onbedoelde
verzending van belangrijke gegevens naar
niet-gemachtigde partijen te voorkomen.

Voorkomen

Van het beschermen van geprinte materialen
door het niet vrijgeven van documenten tot de
juiste gebruiker bij de machine staat tot het
voorkomen dat gescande informatie verder
komt dan de bedoelde ontvanger, ConnectKey
technologie biedt de beveiligingen die u nodig
hebt voor het veilig houden van uw
belangrijkste gegevens.

ConnectKey technologie gebruikt een
uitgebreide reeks mogelijkheden ter voorkoming
van kwaadaardige aanvallen, proliferatie van
malware en misbruik van of ongeoorloofde
toegang tot de printer, ongeacht of deze via
verzonden data of via directe interactie met
de machine verlopen.
Alle mogelijke toegangspunten zijn
beveiligd, inclusief de gebruikersinterface en
invoerpoorten op de machine en van de PC,
server, mobiele apparaten of cloudverbindingen.
Detecteren
Door Xerox® ConnectKey technologie wordt
een uitgebreide controle van de firmware
uitgevoerd bij het opstarten2 of bij activering
door gemachtigde 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.

EEN HOLISTISCHE BENADERING
VAN BEVEILIGING

Xerox beschermt tevens al uw
opgeslagen informatie met de hoogste
versleutelingsniveaus. U kunt alle verwerkte of
opgeslagen gegevens die niet meer nodig zijn
verwijderen met dataverwijderings- en
opschoningsalgoritmes die zijn goedgekeurd
door het Amerikaanse National Institute of
Standards and Technology (NIST) en het
Amerikaanse Ministerie van Defensie3.
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Detecteer
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Externe
partnerschappen
door integraties,
industrienormen
en certificeringen

Externe partners
ConnectKey technologie biedt extra beveiliging
dankzij onze partnerships met McAfee®4
en Cisco. Communicatie met SIEM-tools van
McAfee, LogRhythm en Splunk verkleint de kans
op beveiligingslekken aanzienlijk. We meten
onze prestaties af aan internationale normen
met certificaten zoals Common Criteria en FIPS
140-2, om te verzekeren dat onze machines
zelfs in de meest beveiligde omgevingen
betrouwbaar zijn.

1

 0 van de 10 grootste banken ter wereld, alle 50 Amerikaanse staten en 10 van de 10 grootste universiteiten
1
kiezen voor Xerox.

2

VersaLink®-apparaten.

3

Geldt uitsluitend voor machines die beschikken over harde schijven.

4

AltaLink, iSeries, VersaLink 7100 serie en EC7800/8000 serie.
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Maakt Managed Print Services mogelijk
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 hoe 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.

EENVOUDIGER EN VEILIGER

SCHAALBAAR OM MEER GEBRUIKERS

D I G I TA L E T R A N S F O R M AT I E

Met producten met ConnectKey technologie
was Managed Print Services nog nooit zo
eenvoudig te implementeren, makkelijker
te beheren of veiliger.

TE BEDIENEN

OP GANG BRENGEN

Voorziet onvervulde behoeften met
schaalbare oplossingen: printbeheer
en consistentie binnen de verspreide
personeelsbestand.

Uw digitale reis is uw routekaart naar
succes met Xerox ® Managed Print Services.

ConnectKey technologie versnelt het
klonen van machines voor een snellere
implementatie van de apparaten. Dankzij
configuratie en installatie op afstand,
inclusief facturatie voor gebruik, status
en tellerstandbeheer, is het apparaatbeheer
geen raadwerk meer.
Beveiligde kaartverificatie en geavanceerde
gegevensbeveiligingsfuncties zoals
bestands- en schijfcodering, whitelisting
en automatische herstel bieden alleen
gemoedsrust geboden door apparaten
met ConnectKey technologie.
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Zorg voor een geoptimaliseerde
infrastructuur met de juiste technologie,
mogelijkheden en applicaties die met de
juiste service voor uw hele machinepark
worden beheerd.
En de Support Assistant-app biedt de tijdige
service en informatie over de levering binnen
handbereik op het apparaat.

Voorkom knelpunten, verkrijg cruciale
inzichten door middel van analyses en
creëer eenvoudige, toegankelijke workflows
om de efficiency een boost te geven. Rust
werknemers onderweg uit met de
mogelijkheid om overal vanuit de cloud
af te drukken.
Maak een centrale hub voor eenvoudige
toegang tot belangrijke informatie met
digitalisering van documenten. Dit helpt
bij het elimineren van interdepartmentele
silo's en ondersteunt een meer
samenwerkende werkcultuur.

De weg naar nieuwe mogelijkheden
Multifunctionele printers met een Xerox ® ConnectKey ® technologie zijn meer dan alleen
apparaten — het zijn flexibele digitale werkplekassistenten die verdergaan dan gewone
functies om de manier waarop u werkt volledig te transformeren.

EENVOUDIGE, APP-GEBASEERDE
FUNCTIONALITEIT

De ConnectKey technologie tilt de
flexibiliteit, efficiëntie en functionaliteit voor
uw werknemers naar een hoger niveau
dankzij zowel een groeiend aantal apps die
kunnen worden gedownload via de Xerox
App Gallery.
Vereenvoudig tijdrovende, herhalende of
complexe processen door de mogelijkheden
van uw printer op onverwachte wijze uit te
breiden. Met deze gebruiksvriendelijke apps
wordt uw printer of MFP met Xerox®
ConnectKey® technology een verbonden
digitale werkplekassistent. Xerox kan u
verbinden met cloud-contentopslagplaatsen
en bedrijfskritische systemen, u helpen met
branchespecifieke workflows in de
gezondheidszorg, financiële sector, juridische
sector en onderwijs, of verbruiksartikelen
bestellen en ondersteuning krijgen –
rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface
van de printer.
Met Xerox App Gallery en Personalised
Application Builder (PAB)* kunnen Xeroxpartners geavanceerd maatwerk leveren
om uw unieke workflowvereisten verder
te automatiseren.

G E M A K VA N É É N P L AT F O R M

Externe en flexibele werkmodellen eisen het
gemak van één platform en een naadloze
productiviteit. Xerox Workflow Central, onze
technologieonafhankelijke cloudgebaseerde
oplossing, maakt het giswerk van het
omzetten van fysieke en digitale bestanden
in bruikbare formaten mogelijk. Xerox
Workflow Central is ideaal voor werknemers
onderweg en kan vanaf elk apparaat worden
gebruikt, incl. PC's, tablets, mobiele
apparaten en multifunctionele printers.

Los dagelijkse workflowuitdagingen op met
Xerox Workflow Central
Verander documenten in audiobestanden voor eenvoudig luisteren, waar
en wanneer u wilt.
Converteer PDF- of beeldbestanden naar populaire Microsoft-indelingen voor
een breder publiek.
Zet handschrift om in leesbare, bewerkbare en deelbare tekst
Vertalen naar/van 40+ verschillende talen
Persoonlijke informatie automatisch redigeren met behulp van ingestelde
woorden of zinsdelen.
Maak een kleiner, samengevat bestand dat gemakkelijker te gebruiken is.
Maximaal 5 bestanden samenvoegen om een nieuw master bestand te maken

* Voor klanten van Xerox Channel Partners. Xerox Direct Sales klanten kunnen voor meer informatie over het
Xerox® programma voor aanpassing van Workflow-apps voor Xerox-apparaten 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.
A 4 Z WA RT - W I T M A C H I N E S

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

A 3 Z WA RT - W I T M A C H I N E S

A3 KLEURENMACHINES

Xerox®
VersaLink C7000
Kleurenprinter

Xerox®
VersaLink C8000
Kleurenprinter

Xerox®
VersaLink C9000
Kleurenprinter

Xerox® VersaLink
C7120/C7125/
C7130
Multifunctionele
kleurenprinter

Xerox® AltaLink®
C8130/C8135/
C8145/C8155/
C8170
Multifunctionele
kleurenprinter

Xerox ® VersaLink
B7125/B7130/
B7135
Multifunctionele
printer

Als u meer wilt weten over Xerox ® ConnectKey technologie gaat u naar www.connectkey.nl.
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Xerox® AltaLink
B8145/B8155/
B8170
Multifunctionele
printer

