Xerox ® Altalink ®
többfunkciós nyomtató
Eszközparkok kialakítására alkalmas, fekete-fehér
munkahelyi asszisztens.
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Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
többfunkciós nyomtató
Bemutatjuk legújabb fekete-fehér, intelligens többfunkciós
nyomtatónkat, amely elég okos ahhoz, hogy átalakítsa
a munkavégzés módját. A mobilhasználatot támogató,
új generációs felhasználói élményt nyújtó AltaLink B8000
sorozatú készülékek egyszerűen használhatók, biztonságosak,
és az alkalmazásalapú munkafolyamatoknak köszönhetően
időtállóak. Alakítsa át eszközparkját, majd egész üzletvitelét.
INTELLIGENS ÉS TERMELÉKENY
A Xerox ® AltaLink B8000 sorozat táblagépekhez
hasonló felhasználói kezelőfelületétől kezdve
egészen a beépített csatlakozási lehetőségekig
megtestesíti mindazt, amit napjainkban a
dolgozók elvárnak egy többfunkciós géptől.
Ezt az önálló gépként vagy egy eszközpark
részeként is könnyen kezelhető készüléket úgy
terveztük, hogy támogassa a többfeladatos
munkavégzést és az együttműködést. Készítsen
saját egyérintéses alkalmazásokat a többlépcsős munkafolyamatok automatizálásához.
A konfigurált munka elvégzéséhez egyszerűen
csak koppintson az új alkalmazásra. Így időt
spórolhat a több célhelyre történő szkennelésénél, beleértve az USB-meghajtót, a hálózati
helyet és az SMB-megosztás helyét, mindezt
egy művelettel.
Egyetlen érintéssel megnyithatja a Xerox
App Gallery alkalmazásgalériát, és egyszerű,
dehatékony, kiszolgálót nem igénylő
alkalmazásokat tölthet le az AltaLink ®
nyomtatóra, amelyekkel fokozhatja a
felhasználók termelékenységét
és lerövidítheti a mindennapos feladatokat.
A beépített mobilkapcsolat, benne a
@printbyXerox, a Google Cloud Print™, a Xerox ®
Print Service plug-in for Android™, az Airprint ®,
a Mopria ® és az opcionális Wi-Fi Direct ® elérés
biztosítja a munkaerő számára fontos és
szükséges időmegtakarítást és az ezzel járó
kényelmet.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
ÉS MÉRETEZHETŐ
Távvezérlő panelünkkel interaktív képzést és
támogatást nyújthat közvetlenül saját asztali
gépéről. A Fleet Orchestrator segítségével
lehetővé teszi a kiszolgáló nélküli
eszközparkkezelést. Elég egyetlen eszközt
egyszer beállítania, a Fleet Orchestrator ezután
automatikusan telepíti és kezeli a
konfigurációkat, és megosztja az automatikus
munkafolyamatokat az eszközök között.
A kevesebb karbantartás, a ritkább ITbeavatkozás, a nagy kapacitású papírtálcák
és a különböző méretű papírra való nyomtatás
lehetősége növeli a hasznos üzemidőt és fokozza
a termelékenységet. A szkennelés, nyomtatás
és faxolás párhuzamosan végrehajtható, így a
csúcsidőszakokban több feladat is elvégezhető
egyszerre – az utómunkálati opciók széles
választéka pedig lehetővé teszi, hogy
az AltaLink ® készüléket bármilyen
munkakörnyezethez és dokumentumtípushoz
konfigurálja, így akár füzeteket, prospektusokat
és szóróanyagokat is készíthet.
BEÉPÍTET T BIZTONSÁG
Stratégiai megközelítésünk átfogó biztonságot
nyújt: megakadályozza az illetéktelen
behatolásokat, így gondoskodik a
dokumentumok és adatok biztonságáról.
A McAfee és a Cisco vállalattal kötött
partnerségünk keretében proaktívan, az egyéni
eszközök, eszközparkok és hálózatok szintjén
hárítjuk el a kockázatokat.
A piacvezető McAfee ® DXL és Cisco ® pxGrid
platformmal együttműködve a Xerox ® AltaLinkkészülékek összehangolt válasszal, a forrásuknál
semlegesítik a megjelenő fenyegetéseket.
A több szinten megvalósuló védelem kiterjed az
adattitkosításra, a lemezfelülírásra és az iparági
tanúsítványokra is. Az innovatív Configuration
Watchdog biztosítja, hogy az AltaLinkkészülékek beállításai a biztonsági irányelveknek
megfelelőek maradjanak.

X E R OX® CO N N E C T K E Y®
TECHNOLÓGIA
Intuitív felhasználói élmény
Az ismerős kezelőfelület a táblagépekhez
hasonlóan használható, az érintőképernyő
kézmozdulatokkal vezérelhető és
egyszerűen testre szabható.
Mobil- és felhőfunkciók támogatása
A felhőalapú szolgáltatások és a
mobileszközök közvetlenül a felhasználói
felületről elérhetők. A felhőszolgáltatások
révén bárhonnan, bármikor és tetszőleges
módon elvégezheti a feladatait.
Piacvezető biztonság
A készülékek átfogó védelemmel
rendelkeznek: beépített funkciók és
szolgáltatások előzik meg a jogosulatlan
hozzáférést, segítik a gyanús vagy
rosszindulatú tevékenységek felismerését,
illetve védik az adatokat és
a dokumentumokat.
Új generációs szolgáltatások
támogatása
A Xerox ® Intelligent Workplace
szolgáltatások egyszerű integrációja.
Lehetővé teszi a szolgáltatások és
afogyóeszközök állapotának távoli
figyelését.
Új lehetőségek kapujában
A Xerox App Gallery valódi
alkalmazásaival optimalizálhatja a
digitális munkafolyamatokat, és azonnal
kibővítheti a készülék képességeit.
Partnerhálózatunk igénybevételével
innovatív, saját üzletviteléhez illő
megoldásokat fejleszthet.
Az eredményesebb munkavégzés
lehetőségeiről a www.ConnectKey.com
címen olvashat részletesebben.
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VÁ L A S S Z A A Z I G É N Y E I N E K
MEGFELELŐ KONFIGUR ÁCIÓT
1. A z egyutas kétoldalas automatikus dokuadagoló
akár 200 kép/perces sebességgel is képes beolvasni
a dokumentumokat.
2. A
 kézi tűző (opcionális) akár 50 lap 75 g/m2
felülettömegű másolóanyag tűzésére is alkalmas.
Opcionális munkafelületet igényel.
3. A kézitálca képes akár 100 lap 216 g/m2
felülettömegű papír kezelésére is.
4. K
 ét 500 lapos univerzális tálca, amelyek
akár (A3) méretig is állíthatók.
5. A borítékadagolóból (opcionális, a 2. tálca
helyére illeszthető) akár 50 borítékot adagolhat
problémamentesen.
6. A nagy kapacitású tandemtálca összesen
3600 Letter/A4-es méretű lapot képes tárolni.
7. A
 nagy kapacitású adagolóba (opcionális)
3300 papírlap helyezhető. A maximális kapacitás
ezáltal 8000 lap lesz.
8. A
 z eltoló gyűjtőtálca (OCT) (opcionális) 400 lapot
képes tárolni.
9. A z irodai finiser (opcionális az AltaLink B8045/
B8055/B8065/B8075 készülékhez) 50 lap
többpozíciós tűzését teszi lehetővé, és opcionális
lyukasztást kínál.

10. Irodai finiser füzetkészítővel (opcionális az
AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075 készülékhez)
az irodai finiser összes lehetőségével rendelkezik,
és alkalmas 60 oldalas, nyeregtűzéses füzetek
készítésére (2–15 lap).
11. A
 nagy kapacitású finiser (HVF) (opcionális
az AltaLink B8065/B8075 készülékhez, szükséges
az AltaLink B8090 esetében) 100 lap többpozíciós
tűzését teszi lehetővé, és opcionális lyukasztást
kínál.
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12. N agy volumenű finiser füzetkészítővel
(opcionális az AltaLink B8065/B8075/B8090
készülékhez) a nagy volumenű finiser összes
lehetőségével rendelkezik, és alkalmas 60 oldalas,
nyeregtűzéses füzetek készítésére (2–15 lap).
13. B illentyűzet (opcionális)
14. Xerox ® integrált RFID-kártyaolvasó E1.0
(opcionális), amely lehetővé teszi a kártyaalapú
hitelesítést több mint 90 belépőkártya
támogatásával.
15. É
 rintéses párosítás az NFC technológiával,
amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók
mobileszközeiket az AltaLink B8000
készülékhez érintve azonnal felvegyék
az MFP-t a készüléklistára, és rögtön
megkezdhessék a nyomtatást.
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B E M U TATJ U K A
M O BI L E S Z KÖZÖ K É H E Z
H A S O N LÓ É R I N T Ő K É P E R N Y Ő MINŐSÉGET
Ismerkedjen meg a teljesen új, 10,1
hüvelykes, színes érintőképernyőnkkel:
ez az új kezelőfelület magasabb szintre
emeli a testreszabást, az egyszerű
használatot és a sokoldalúságot.
Az ismerős „mobilélményt” nyújtó
kezelőfelület támogatja a kézmozdulatokkal
történő adatbevitelt, valamint a közös
megjelenéssel rendelkező feladatorientált
alkalmazásokat, így még a legösszetettebb
munkák is kevesebb lépésben elvégezhetők.
A rendkívül intuitív elrendezés minden
feladaton végigvezeti Önt az elejétől a
végéig, a természetes hierarchia pedig a
leggyakrabban használt funkciókat helyezi
előtérbe. Nem tetszik a funkciók vagy
az alkalmazások elrendezése? Gyorsabb
hozzáférést szeretne az alkalmazás
beállításaihoz? Az elrendezést igényeinek
megfelelően könnyen testre szabhatja.
A hardvertechnológia és a szoftveres
intelligencia páratlan egyensúlya révén
az AltaLink B8000 sorozat összes
felhasználója gyorsabban elvégezheti
munkáját. Próbálja ki új kezelőfelületünket
a www.xerox.com/AltaLinkUI címen.

Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
többfunkciós nyomtató
A KÉSZÜLÉK ADATAI
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AltaLink® B8045

AltaLink® B8055

AltaLink® B8065

AltaLink® B8075

AltaLink® B8090

Sebesség

Max. 45 oldal/perc

Max. 55 oldal/perc

Max. 65 oldal/perc

Max. 75 oldal/perc

Max. 90 oldal/perc

Havi terhelhetőség*

Max. 175 000 oldal

Max. 200 000 oldal

Max. 250 000 oldal

Max. 300 000 oldal

Max. 400 000 oldal

Merevlemez/processzor/memória

Legalább 250 GB merevlemez /1,9 GHz-es négymagos / 4 GB rendszermemória

Hálózati kapcsolat

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, Wi-Fi Direct® az opcionális Xerox® USB Wireless Adapter vezeték nélküli adapterrel,
érintéses párosítás az NFC technológiával

Másolás és nyomtatás

Másolási felbontás: Akár 600 x 600 dpi; Nyomtatási felbontás: Akár 1200 x 1200, 256 különböző szürkeárnyalat

Első másolat elkészítési ideje

Mindössze 3,8 másodperc a dokuüvegről / 7,4 másodperc
a kétoldalas automatikus dokuadagolóból (DADF)

Mindössze 3,3 másodperc
a dokuüvegről /
7,2 másodperc a DADF-ből

Első nyomat elkészítési ideje

Mindössze 3,9 másodperc

Mindössze 4,9 másodperc

Oldalleíró nyelvek

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7-es verzió, PCL® 5c/PCL 6, opcionális XML Paper Specification (XPS)

PapírbemenetAlapkiépítés

Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló: 200 lap; Sebesség: akár 200 ipm (duplex); Méretek: 125 x 138 mm – 297 x 432 mm;
Kézitálca: 100 lap; egyedi méretek: A6 – A3
1. és 2. tálca: egyenként 500 lap; egyedi méretek: A5 – A3
Nagy kapacitású tandemtálca modul: összesen 3600 lap (1600 + 2000 lap); A4-es méret

Opcionális
Papírkimenet/Opcionális
Utómunkálatok

Mindössze 2,9 másodperc
a dokuüvegről /
6,9 másodperc a DADF-ből

Mindössze 4,9 másodperc
adokuüvegről / 8,7 másodperc
a DADF-ből

Nagy kapacitású adagoló (HCF): 3300 lap; A4-es, hosszú széllel adagolva
Borítéktálca (a 2. tálca helyén): Max. 50 boríték: 10-es Commercial, Monarch, DL, C5
Eltoló gyűjtőtálca (nem érhető el a B8090 készülékhez): 400 lap
Irodai finiser (nem érhető el a B8090 készülékhez): 2000 + 250 lapos tálcák, 50 lapos többpozíciós tűző és opcionális lyukasztó
Irodai finiser füzetkészítővel (nem érhető el a B8090 készülékhez): 2000 + 250 lapos tálcák, 50 lapos többpozíciós tűzés, füzetkészítés nyeregtűzéssel
(2–15 lap – 60 oldal), opcionális lyukasztás
Nagy volumenű finiser (HVF) (opcionális a B8065/B8075 készülékhez; HVF vagy füzetkészítővel felszerelt HVF szükséges a B8090 készülékhez): 3000 + 250 lapos
tálcák, 100 lapos többpozíciós tűző és opcionális lyukasztó
Nagy volumenű finiser füzetkészítővel (opcionális a B8065/B8075/B8090 készülékhez): 3000 + 250 lapos tálcák, 100 lapos többpozíciós tűzés, füzetkészítés
nyeregtűzéssel (2–15 lap (60 oldal)), opcionális lyukasztás
Kézi tűző: 50 lap tűzése (20 g/m2 felülettömegű lapokat alapul véve), opcionális munkafelületet igényel

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY
Testreszabás

Webhely, funkciók és munkafolyamatok testre szabása a Xerox® App Gallery alkalmazásaival

Nyomtató-illesztőprogramok

Munkaazonosítás, kétirányú állapot, munkafigyelés, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, alapértelmezett alkalmazásbeállítások, Xerox®
Pull Print Driver

Xerox® beágyazott webkiszolgáló

PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, eszközkezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog

Távkonzol/előnézet

Távvezérlőpanel

Nyomtatási funkciók

Nyomtatás USB-ről, mintanyomtatás, mentett munka, füzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, munkafigyelés, alkalmazásvezérlés,
kétoldalas nyomtatás, vázlat mód

Szkennelés és faxolás

Szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba,
kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF/XPS/TIFF formátumú fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Faxolás a készülékről (egy- és háromvonalas
opciók választhatók, LAN-faxot, közvetlen faxot és e-mailbe történő faxtovábbítást tartalmaz), faxtárcsázás, egységes címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR),
Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

M O BI L- É S F E L H Ő F U N KC IÓ K TÁ M O G ATÁ S A
Mobilkapcsolatok

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ támogatása, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct-nyomtatás

Mobilnyomtatás

Xerox @printbyXerox App. További információ: xerox.com/MobileSolutions; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
További információ: xerox.com/MobilePrinting.

Felhőkapcsolatok

Xerox App Gallery; Opcionális: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™,
Connect for Box® és még sok más alkalmazás: xerox.com/CloudConnectorApps.

PIACVEZETŐ BIZTONSÁG
Hálózatbiztonság

IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mailek, McAfee® ePolicy Orchestrator®, hálózathitelesítés, SNMPv3, SHA-256 hashüzenet-hitelesítés, SSL, TLS, biztonsági
tanúsítványok, automatikus önaláírt tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine- (ISE-) integráció, automatizált fenyegetéskezelés a McAfee DXL-/Cisco
pxGrid-integrációval

Készülékelérés

Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port-/IP-/tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói engedélyek, Configuration Watchdog;
Opcionális: Smart Card Enablement készlet (CAC/PIV/.NET), Xerox® integrált RFID-kártya olvasó E1.0, NFC az alapfelszereltség részeként (hitelesítés az opcionális
Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security termékkel, további információ: xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Adatvédelem

Titkosított merevlemez (256 bites AES, FIPS 140-2, validált) és képfelülírás, McAfee beágyazott engedélyezésilista-vezérlő, McAfee Integrity Control
(opcionális), firmware-ellenőrzés, munkaszint-titkosítás HTTPS útján és illesztőprogramokkal, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security

Dokumentumbiztonság

Titkos és biztonságos nyomtatás, FIPS-titkosítással ellátott nyomtató-illesztőprogramok

ÚJ G E N E R Á C IÓ S S ZO L G Á LTATÁ S O K TÁ M O G ATÁ S A
Nyomtatásfelügyelet

Xerox® Standard Accounting; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut és még sok egyéb a
xerox.com/PrintManagement webhelyen.

Eszközpark-/készülékfelügyelet

Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services eszközök, konfigurációklónozás,
Fleet Orchestrator

Fenntarthatóság

Cisco EnergyWise®, felhasználói azonosító margóra nyomtatása, Earth Smart-nyomtatóbeállítások

ÚJ LEHETŐSÉGEK K APUJÁBAN
Xerox App Gallery

Látogasson el a xerox.com/AppGallery webhelyre, és tudjon meg többet arról, hogy az üzleti, oktatási, egészségügyi és más speciális alkalmazásokkal miként
bővítheti MFP-készüléke képességeit, illetve hogyan dolgozhat újfajta módszerekkel. Az elérhető alkalmazások közé tartozik a Xerox® Easy Translator fordító, a Forms
Manager űrlapkezelő, a Connect to Concur, a Remark Test Grading oktatássegítő és a Share Patient Information betegadat-megosztó alkalmazás.

* Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn.

A részletesebb specifikációkat és a legfrissebb tanúsítványokat
a www.xerox.com/AltalinkB8000Specs webhelyen találja.
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Print Driver® és a Mobile Express Driver® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen
prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 11/19 PN03658 BR29661 AB8BR-01KG

