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Πολυλειτουργικός εκτυπωτής
Xerox® VersaLink ® B7025/B7030/B7035
Όταν πρόκειται για απλοποιημένη ενοποίηση με το
περιβάλλον εργασίας σας και για ταχύτερη διεκπεραίωση
των σημαντικών εργασιών σας, δεν υπάρχει πιο έξυπνη
επιλογή από τον οικονομικό, αξιόπιστο και απόλυτα έτοιμο
για παραγωγή πολυλειτουργικό εκτυπωτή VersaLink B7025/
B7030/B7035 – που διαθέτει τεχνολογία Xerox® ConnectKey®.

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ.
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ.
Θα μπορείτε να βασίζεστε στον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή της σειράς Xerox® VersaLink B7000, που
είναι έτοιμος με την παράδοση για να εκτελείτε με
συνέπεια και αψεγάδιαστα τις εργασίες που κάνουν
την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποδοτικά.
Από οδηγούς εγκατάστασης που δεν χρειάζονται
υποστήριξη IT έως επιλογές διαμόρφωσης βήμα
προς βήμα, είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε – χωρίς
προβλήματα.
Και με μια εξ ολοκλήρου επανασχεδιασμένη
διαδρομή χαρτιού και νέα τεχνολογία κεφαλής
εκτύπωσης LED, έχουμε μεταφέρει την αξιοπιστία
σε καθημερινή βάση σε εντυπωσιακά επίπεδα
αρτιότητας.
Οι συσκευές VersaLink διαθέτουν ένα πλήθος
δυνατοτήτων και τεχνολογιών Xerox® που
εξοικονομούν χρόνο και έχουν σχεδιαστεί για
να επιταχύνουν την κοινή χρήση πληροφοριών
και να μειώνουν τις μη αποδοτικές ροές εργασίας.
Εξασφαλίστε ακρίβεια πληροφοριών με την
προεπισκόπηση σάρωσης και φαξ και εκτελέστε
περισσότερες εργασίες με τα σαρωμένα έγγραφα
χάρις στην ενσωματωμένη οπτική αναγνώριση
χαρακτήρων (OCR).
Όσον αφορά την προστασία κρίσιμων εγγράφων
και δεδομένων, οι συσκευές VersaLink παρέχουν
ασφάλεια ορόσημο που προστατεύει όλα τα σημεία
ευπάθειας, συμπεριλαμβάνοντας προστασία από
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις συσκευές,
ασφαλείς επικοινωνίες δικτύου, κρυπτογράφηση
σκληρού δίσκου 256-bit με ασφαλή επεγγραφή
και δυνατότητα προσθήκης ασφάλειας σε
μεμονωμένα έγγραφα.

ΕΎΧΡΗΣΤΟΣ. ΕΎΚΟΛΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ.
Με την προσαρμόσιμη, έγχρωμη οθόνη αφής
7 ιντσών μεγάλου μεγέθους του πολυλειτουργικού
εκτυπωτή της σειράς VersaLink B7000, μπορείτε
να πατήσετε, να σαρώσετε και να πιάσετε με τα
δάχτυλά σας εύκολα όπως ακριβώς και στο
κινητό τις επιμέρους εργασίες και λειτουργίες.
Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές Xerox®
ConnectKey® βοηθούν στη βελτιστοποίηση της
αποδοτικότητας του γραφείου σας ενώ η πρόσβαση
από την οθόνη στην εκτεταμένη Έκθεση εφαρμογών
Xerox παρέχει διευρυμένη λειτουργικότητα – όπως η
εφαρμογή Xerox® Easy Translator Service, η οποία
μεταφράζει γρήγορα τα σαρωμένα έγγραφα σε
πολλές γλώσσες.
Επιταχύνετε τις διάφορες εργασίες αποθηκεύοντας
κοινές ρυθμίσεις ως προκαθορισμένες επιλογές για
απλή ρύθμιση εργασιών με ένα πάτημα. Με τη
λειτουργία Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και
οι ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη
και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη
συνέχεια, απολαμβάνουν γρήγορη, ασφαλή και
εύκολη πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις
για συγκεκριμένες εργασίες και εφαρμογές που
χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια εξατομικευμένη
αρχική οθόνη.

ΈΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ.
Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής της σειράς
VersaLink B7000 σας χαρίζει την ελευθερία να
εργάζεστε όπου και όπως θέλετε – με έτοιμη
δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στα Google Drive™,
Microsoft® OneDrive® και DropBox™ και πρόσβαση
σε πρόσθετες επιλογές μέσω του Xerox App Gallery.
Η δυνατότητα σύνδεσης και εκτύπωσης από
πολλές συσκευές είναι σημαντική για το
σύγχρονο εργαζόμενο και οι συσκευές VersaLink
αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση με τις
προαιρετικές λειτουργίες Wi-Fi® και Wi-Fi Direct®
και επιπλέον τις λειτουργίες Apple® AirPrint®, Google
Cloud Print™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης
Xerox® για Android™, Ζευγοποίηση με πάτημα
Near Field Communication (NFC) και Mopria®.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους που
η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους σύγχρονους
μετακινούμενους επαγγελματίες, στην τοποθεσία
www.xerox.com/mobile

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ XEROX®
C O N N E C T K E Y ® – Η Κ Α Ρ Δ ΙΆ
ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΥ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΆΣ ΣΑΣ
Από τη Xerox – την εταιρεία που δημιούργησε τον
σύγχρονο χώρο εργασίας – σας παρουσιάζουμε την
επόμενη επανάσταση στην παραγωγικότητα του
χώρου εργασίας. Με μια ομοιόμορφη εμπειρία
χρήστη σε μια ευρεία γκάμα συσκευών, δυνατότητα
σύνδεσης με κινητές συσκευές και το cloud και
μια αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη εφαρμογών για
επέκταση της λειτουργικότητας, θα εργάζεστε
ταχύτερα, καλύτερα και εξυπνότερα.
Εύκολη εμπειρία χρήστη
Ένας εξ ολοκλήρου νέος – και παρόλα αυτά
απόλυτα οικείος τρόπος αλληλεπίδρασης που
περιλαμβάνει μια εμπειρία παρόμοια με tablet, με
στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής που βασίζονται σε
κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη προσαρμογή.
Έτοιμος για κινητές συσκευές και το cloud
Άμεση συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές και
το cloud απευθείας από το περιβάλλον εργασίας
χρήστη, με πρόσβαση σε προεγκατεστημένες
υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud οι οποίες
σας επιτρέπουν να εργάζεστε όπου, όποτε και
όπως θέλετε.
Ασφάλεια ορόσημο
Ολοκληρωμένη προστασία πολλαπλών επιπέδων
για έγγραφα και δεδομένα, έτοιμη να ανταπεξέλθει
σε και να εξαλείψει απειλές που εμφανίζονται και
η οποία πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.
Υποστήριξη υπηρεσιών επόμενης γενιάς
Εργαστείτε πιο αποδοτικά και διαχειριστείτε τους
διαθέσιμους πόρους πιο αποτελεσματικά. Η εύκολη
ενοποίηση των υπηρεσιών Xerox® Managed
Print Services επιτρέπει την απομακρυσμένη
παρακολούθηση της παράδοσης υπηρεσιών
και των αναλωσίμων.
Πύλη για νέες δυνατότητες
Επεκτείνετε άμεσα τις δυνατότητές σας με
πρόσβαση στο Xerox App Gallery, το οποίο διαθέτει
εφαρμογές ρεαλιστικών προδιαγραφών που έχουν
σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των ψηφιακών
ροών εργασίας. Εκμεταλλευθείτε το δίκτυο των
συνεργατών μας για τη σχεδίαση πρωτοποριακών
λύσεων συγκεκριμένα για την επιχείρησή σας.
Μάθετε περισσότερα για το πώς θα εργάζεστε πιο
έξυπνα στη διεύθυνση www.connectkey.com

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
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1 Ένας Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
(DADF) 110 φύλλων σαρώνει ασπρόμαυρα ή έγχρωμα
πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής,
σάρωσης και φαξ.
2 Προαιρετική επιφάνεια εργασίας (με προαιρετικό
βοηθητικό συρραπτικό) σας παρέχει άπλετο χώρο για
ταξινόμηση εγγράφων.
3 Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών με
ενσωματωμένη θύρα USB.1
4 Η θύρα USB1 εύκολης πρόσβασης επιτρέπει στους χρήστες
να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε μια τυπική
συσκευή μνήμης USB.
5 Ο Δίσκος bypass 100 φύλλων χειρίζεται μέσα εκτύπωσης
μεγέθους από 88,9 x 98,4 mm έως 297 x 431,8 mm.
6 Ο τυπικός Δίσκος 1 520 φύλλων χειρίζεται μέσα
εκτύπωσης μεγέθους από 139,7 x 182 mm έως
297 x 431,8 mm.
1

ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΔΊΣΚΩΝ
ΧΑΡΤΙΟΎ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΑΝΆΓΚΗ:
7 Προσθέστε τη Μονάδα ενός δίσκου στο επιτραπέζιο
μοντέλο για να αυξήσετε τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού
σε 1.140 φύλλα (περιλαμβάνει Δίσκο bypass). Ή επιλέξτε την
προαιρετική Μονάδα τριών δίσκων (δεν απεικονίζεται) για
να αυξήσετε τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 2.180
φύλλα (περιλαμβάνει Δίσκο bypass).
8 Επιλέξτε την προαιρετική Μονάδα ενός δίσκου με
βάση για να αυξήσετε τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού
σε 1.140 φύλλα (περιλαμβάνει Δίσκο bypass), η οποία σάς
παρέχει χώρο αποθήκευσης για τις κασέτες γραφίτη και
άλλα αναλώσιμα.
9 Επιλέξτε την προαιρετική Μονάδα δύο δίσκων υψηλής
χωρητικότητας που σας επιτρέπει συνολική χωρητικότητα
χαρτιού έως και 3.140 φύλλα (περιλαμβάνει Δίσκο bypass).
10 Ο προαιρετικός Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας
χωρά 2.000 φύλλα χαρτιού A4, αυξάνοντας τη μέγιστη
χωρητικότητα χαρτιού σε 5.140 φύλλα.

Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν.

ΠΡΟΣΘΈΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ
ΕΥΕΛΙΞΊΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΈΣ
ΤΕΛΙΚΉΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ:
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11 Ο Διπλός δίσκος δεσμίδων (προαιρετικός με το Επιτραπέζιο
μοντέλο) στοιβάζει έως και 250 φύλλα ο κάθε δίσκος και
παρέχει διαχωρισμό με μετατόπιση στον κάτω δίσκο.
12 Ο προαιρετικός Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX
σας προσφέρει προηγμένες λειτουργίες τελικής
επεξεργασίας σε εκπληκτική τιμή και προσφέρει
προαιρετική δημιουργία φυλλαδίων.
13 Ο προαιρετικός Ενσωματωμένος τελικός
επεξεργαστής γραφείου παρέχει δυνατότητες στοίβαξης
500 φύλλων και συρραφής 50 φύλλων σε μία θέση.

Σ Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΆ Ζ Ο Υ Μ Ε
ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΗ
ΟΘΌΝΗ ΑΦΉΣ
Γνωρίστε την ολοκαίνουργια, έγχρωμη οθόνη
αφής 7 ιντσών – το περιβάλλον εργασίας χρήστη
που θέτει υψηλότερες προδιαγραφές
προσαρμογής, εξατομίκευσης και πολυμορφίας.
Παρουσιάζοντας μια οικεία εμπειρία “κινητού
τηλεφώνου” – με υποστήριξη για είσοδο με
κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που
εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση
και χρήση – απαιτούνται λιγότερα βήματα για να
ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.
Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε
κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με μια
φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες
λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και
τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως
μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η
θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής;
Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.
Αυτή η απαράμιλλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας
υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά όλους
όσους χρησιμοποιούν τον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή της σειράς VersaLink® B7000 να
ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες,
γρηγορότερα.

Xerox® VersaLink ® B7025/B7030/B7035

ConnectKey®
Technology

Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink B7025/B7030/B7035 έχει κατασκευαστεί με τεχνολογία Xerox® ConnectKey®.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Ταχύτητα
Μηνιαίος κύκλος εργασιών1
Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/
Μνήμη
Συνδεσιμότητα
Λειτουργίες ελεγκτή
Ανάλυση αντιγραφής και 
εκτύπωσης
Χρόνος εμφάνισης πρώτου
αντιγράφου (έως)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης
εκτύπωσης
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)
Τροφοδότηση χαρτιούΣτάνταρ

Επιλογή

Προαιρετικά
Έξοδος χαρτιού/Στάνταρ
Τελική επεξεργασία Προαιρετικά

VersaLink B7025

VersaLink B7030

VersaLink B7035

Μέχρι 25 σελ./λεπτό
Μέχρι 107.000 σελίδες
320 GB HDD2/1,05 GHz Διπλού πυρήνα/Μνήμη 2 GB

Μέχρι 30 σελ./λεπτό
Μέχρι 129.000 σελίδες

Μέχρι 35 σελ./λεπτό
Μέχρι 153.000 σελίδες

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi® και Wi-Fi Direct® με προαιρετικό Κιτ Wi-Fi
Ενιαίο βιβλίο διευθύνσεων, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Προεπισκόπηση σάρωσης, Xerox Extensible Interface Platform®, Έκθεση εφαρμογών Xerox,
Τυπικές αναφορές λογιστικών Xerox®, Δικαιώματα βάσει ρόλων, Ενεργοποιημένος βοηθητικός έλεγχος ταυτότητας, Ηλεκτρονική υποστήριξη
Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi, Εκτύπωση: Έως και 1200 x 1200 dpi
Μόλις 6,8 δευτερόλεπτα
Μόλις 5,4 δευτερόλεπτα

Μόλις 5,4 δευτερόλεπτα

Μόλις 10,4 δευτερόλεπτα

Μόλις 9,1 δευτερόλεπτα

Μόλις 9,1 δευτερόλεπτα

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/προαιρετική Adobe® PostScript® 3™
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF): 110 φύλλα: Τυπικά μεγέθη: A5 έως A3, Ειδικά μεγέθη (διπλής όψης):
125 x 110 mm έως 297 x 431,8 mm, Ειδικά μεγέθη (μονής όψης): 125 x 85 mm έως 297 x 431,8 mm
Δίσκος bypass: 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 88,9 x 98,4 mm έως 297 x 431,8 mm
Δίσκος 1: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 139,7 x 182 mm έως 297 x 431,8 mm
Μονάδα ενός δίσκου: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 139,7 x 182 mm έως 297 x 431,8 mm
Μονάδα ενός δίσκου με βάση: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 139,7 x 182 mm έως 297 x 431,8 mm
Μονάδα τριών δίσκων (1.560 φύλλα): 520 φύλλα ο κάθε ένας, Ειδικά μεγέθη: 139,7 x 182 mm έως 297 x 431,8 mm
Διπλός δίσκος υψηλής χωρητικότητας (2.520 φύλλα): Δίσκος 2: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 139,7 x 182 mm έως 297 x 431,8 mm, Δίσκος 3: 870 φύλλα,
Τυπικά μεγέθη: A4 ή B5, Δίσκος 4: 1.130 φύλλα, Τυπικά μεγέθη: A4 ή B5
Δίσκος φακέλων: Μέχρι 60 φακέλους: Monarch, DL, C5, Ειδικά μεγέθη: 98 x 148 mm έως 162 x 241 mm
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF): 2.000 φύλλα, Τυπικά μεγέθη: A4 ή B5
Διπλός δίσκος δεσμίδων2: 250 φύλλα ο κάθε ένας, διαχωρισμός με μετατόπιση στον κάτω δίσκο
Ενοποιημένος τελικός επεξεργαστής γραφείου: στοίβαξη 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή σε μία θέση
Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX: στοίβαξη 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή σε 3 θέσεις, προαιρετική διάτρηση,
προαιρετική δημιουργία φυλλαδίων (εγχάραξη, συρραφή ράχης)
Βοηθητικό συρραπτικό με επιφάνεια εργασίας: Συρραφή 50 φύλλων

ΕΎΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΧΡΉΣΤΗ
Προσαρμογή Walkup, Εξατομίκευση αρχικής οθόνης ανά χρήστη, Πολλαπλές αρχικές οθόνες με Simple ID, Προσαρμογή ανά τοποθεσία,
Προσαρμογή και εξατομίκευση
Λειτουργία ή ροή εργασίας με την Έκθεση εφαρμογών Xerox και το Xerox® App Studio
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης Αναγνώριση εργασιών, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασιών, Xerox® Global Print Driver® και Mobile Express Driver®
Ενσωματωμένος διακομιστής
Υπολογιστής ή κινητή συσκευή – Πληροφορίες κατάστασης, Αποκριτική σχεδίαση, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλωνοποίηση
web Xerox®
Προεπισκόπηση
Προεπισκόπηση σάρωσης/Φαξ με ζουμ, Περιστροφή, Προσθήκη σελίδας
Λειτουργίες εκτύπωσης
Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δείγμα σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart,
Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση πραγματικού χρόνου,
Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Παράκαμψη κενών σελίδων, Πρόχειρη εκτύπωση
Σάρωση
Σάρωση σε USB/Email/Δίκτυο (FTP/SMB), Μορφές αρχείου σάρωσης: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με
δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/XPS/TIFF/PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης,
φαξ
Προαιρετικό Walk-up Φαξ (διαθέσιμες επιλογές μίας ή τριών γραμμών, περιλαμβάνει LAN Fax, Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε email), προαιρετικό Φαξ μέσω IP,
Ενιαίο βιβλίο διευθύνσεων, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)
Έ Τ Ο Ι Μ Ο Σ Γ Ι Α Κ Ι Ν Η Τ Έ Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Έ Σ Κ Α Ι Τ Ο C LO U D
Εκτύπωση εν κινήσει
Apple® AirPrint®5, Έτοιμος για Google Cloud Print™, Υπηρεσία εκτύπωσης Xerox® και Πρόσθετα υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria® για Android™
Επιλογές φορητότητας
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print και Mobile Print Cloud4, Σύνδεση μέσω NFC/Εκτύπωση Wi-Fi Direct4, Xerox® Mobile Link App3.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/officemobileapps για τις διαθέσιμες εφαρμογές.
Cloud Connectors3
Εκτύπωση από/Σάρωση σε Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® και πολλά άλλα
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΟΡΌΣΗΜΟ
Ασφάλεια δικτύου
IPsec, HTTPS, κρυπτογραφημένο email. Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, SSL/TLS, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό
Πρόσβαση στη συσκευή
Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, Φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, Αρχείο καταγραφής ελέγχου,
Έλεγχοι πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη, Δυνατότητα έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Ενοποιημένη υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών Xerox®
Προστασία δεδομένων
Οδηγοί ρύθμισης/ασφάλειας, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω υποβολής HTTPS/IPPS, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit,
FIPS 140-2) και Επεγγραφή ειδώλου, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408) (υπό αξιολόγηση)
Ασφάλεια εγγράφων
Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλές φαξ, Ασφαλής σάρωση, Ασφαλές email, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης
Υ Π Ο Σ Τ Ή Ρ Ι Ξ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΏ Ν Ε Π Ό Μ Ε Ν Η Σ Γ Ε Ν ΙΆ Σ
Διαχείριση εκτύπωσης
Διαχείριση εκτύπωσης Xerox® και Mobility Suite4, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Τυπικές αναφορές λογιστικών Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 και πολλά άλλα
Διαχείριση εκτύπωσης
Διαχείριση συσκευών Xerox®, Βοήθεια υποστήριξης Xerox®, Αυτόματες ενδείξεις μετρητών, Εργαλεία Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης
Βιωσιμότητα
Cisco EnergyWise®, Εκτύπωση Earth Smart, Εκτύπωση αναγνωριστικού χρήστη στα περιθώρια
ΠΎΛΗ ΓΙΑ ΝΈΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Υπηρεσίες cloud
Xerox® Easy Translator4, πολλές πρόσθετες υπηρεσίες διαθέσιμες
Έκθεση εφαρμογών Xerox
Πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud είναι διαθέσιμες. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/appgallery για μια αυξανόμενη σειρά επιλεγμένων
εφαρμογών Xerox® που είναι διαθέσιμες για την προσθήκη λειτουργιών στον εκτυπωτή/πολυλειτουργικό εκτυπωτή.
Η αναμενόμενη ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε κανονική βάση, 2 Ο σκληρός δίσκος και ο Διπλός δίσκος δεσμίδων είναι προαιρετικοί στο
Επιτραπέζιο μοντέλο, 3 Δωρεάν προαιρετική λήψη από την Έκθεση εφαρμογών Xerox στον εκτυπωτή – www.xerox.com/xeroxappgallery, 4 Επιλογή με αγορά, 5 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com
για μια λίστα πιστοποίησης AirPrint.
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