
Te c hno lo gia 
Xerox® 
Conne c tKey®

Ekosystem zapewniający wydajność  
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To nie urządzenie.  
To inteligentny asystent biurowy.

Współczesne miejsca pracy ewoluują w takim stopniu, że żadne pojedyncze urządzenie 
nie może spełnić potrzeb dotyczących wydajności nowoczesnego, mobilnego i zawsze 
połączonego personelu. Czas przestać myśleć o drukarkach jako autonomicznych 
tytanach pracy przeznaczonych do wykonywania określonych zadań. Zacznij  
wymagać rozwiązań bardziej aktualnych, użytecznych i funkcjonalnych.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®  
JEST SKUTECZNA. 

Każda drukarka i urządzenie wielofunkcyjne 
obsługujące technologię ConnectKey  
w naszej ofercie staje się centrum ekosystemu 
produktywności, które skupia wokół siebie 
wszystkie Twoje urządzenia, jest wyposażone  
w intuicyjne środowisko pracy użytkownika 
oraz oferuje łączność z urządzeniami 
mobilnymi i chmurą, kompletne 
zabezpieczenia i dostęp do usług 
zwiększających wartość zaraz po pierwszym 
uruchomieniu. Możesz zrobić więcej niż 
drukowanie, skanowanie czy kopiowanie. 
Możesz się łączyć jak nigdy wcześniej. 

RODZINA URZĄDZEŃ XEROX® VERSALINK® 

Idealne w przypadku mniejszych grup 
roboczych w środowisku zdecentralizowanym 
bez pełnego wsparcia działu IT drukarki i 
urządzenia wielofunkcyjne z rodziny VersaLink 
pełnią rolę skoncentrowanych na aplikacjach 
asystentów biurowych z pełnym zestawem 
funkcji. Oferują one intuicyjne środowisko 
pracy użytkownika i umożliwiają użytkownikom 
pracę w dowolnym momencie i  
z dowolnego miejsca.

RODZINA URZĄDZEŃ XEROX® ALTALINK®

Dzięki większej wydajności i skalowalności  
dla scentralizowanych większych i średnich 
grup roboczych urządzenia wielofunkcyjne 
AltaLink są idealnym rozwiązaniem — z 
zaawansowanymi opcjami wykańczania,  
które pozwalają firmom na zwiększenie liczby 
wydruków przy równoczesnym skróceniu  
czasu wykonywania zadania.
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Intuicyjne środowisko  
pracy użytkownika

UTRZYMYWANIE SPÓJNOŚCI. 

W całej flocie urządzeń obsługujących 
technologię ConnectKey — bez względu  
na model — środowisko pracy użytkownika  
jest zawsze spójne. Typowe funkcje działają  
tak samo na każdym urządzeniu, dlatego 
użytkownicy poznają je raz i stosują  
w całej flocie.

Dzięki nowym kreatorom instalacji konfiguracja 
jest łatwiejsza i możesz rozpocząć z niewielkim 
wsparciem działu IT lub bez niego. Sterowniki 
druku wyglądają i działają tak samo, a 
sterownika Xerox® Global Print Driver®  
można używać na wszystkich urządzeniach, 
bez względu na model. 

SZYBKA OBSŁUGA PRZEZ PAN 
EL DOTYKOWY.

Panel wielodotykowy — sposób, w jaki  
miliony użytkowników telefonów i tabletów 
współpracują z nowoczesnymi, najbardziej 
zaawansowanymi urządzeniami — jest teraz 
dostępne w drukarkach i urządzeniach 
wielofunkcyjnych, od których zależy szybkość  
i łatwość wykonywania pracy. 

Obsługuj uproszczone przepływy pracy na 
dużym, kolorowym ekranie w stylu tabletu, 
wykonując gesty, takie jak przeciąganie, 
dotykanie i ściskanie palców. Pobieraj 
aplikacje bezpośrednio z galerii Xerox App 
Gallery i dostosowuj interfejs, aby używane 
aplikacje zawsze znajdowały się z przodu  
i w środku. To zupełnie nowy — i całkowicie 
znajomy — sposób wykonywania złożonych 
przepływów pracy i typowych zadań. 

CZAS NA DOSTOSOWANIE.

Dzięki elastyczności technologii ConnectKey 
interfejsy urządzeń można dostosowywać tak, 
aby zawierały tylko najczęściej używane 
aplikacje — w tym wybrane przepływy pracy 
obsługiwane jednym dotknięciem z lub do 
lokalizacji w chmurze lub w sieci.

A ponieważ technologia ConnectKey została 
zbudowana przy użyciu otwartej architektury 
systemów (Xerox Extensible Interface 
Platform®), teraz można dostosowywać 
urządzenia w jeszcze większym stopniu  
na potrzeby wysoko wyspecjalizowanych 
przepływów pracy. 

Nareszcie. Urządzenia wielofunkcyjne, które pracują tak, jak chcesz — ze spójnym 
środowiskiem pracy użytkownika w całym portfelu — i są idealnie zsynchronizowane  
z innymi urządzeniami, bez których nie możesz wykonywać swojej pracy.
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Gotowość do pracy z urządzeniami 
mobilnymi i chmurą 
Połączony personel — w domu, w podróży lub w biurze — wykonuje swoją pracę przy 
użyciu różnych urządzeń i wysyła lub pobiera dokumenty i informacje z wielu lokalizacji 
zdalnych. Technologia Xerox® ConnectKey® łączy wszystkie te potrzeby.

GOTOWOŚĆ DO PRACY PRZY  
UŻYCIU TWOICH METOD.

Wszystkie urządzenia obsługujące technologię 
ConnectKey oferują swobodę pracy z 
dowolnego miejsca i dowolną metodą —  
dzięki wbudowanej łączności bezpośrednio z 
usługami Google Drive, OneDrive i Dropbox™ 
oraz dostępowi do dodatkowych opcji za 
pośrednictwem galerii aplikacji  
Xerox® App Gallery. 

Możliwość nawiązywania połączenia z 
wieloma urządzeniami i drukowania z nich to 
kluczowy czynnik współczesnego pracownika 
mobilnego. Urządzenia wielofunkcyjne 
ConnectKey są gotowe, aby spełniać te 
potrzeby dzięki następującym funkcjom: 
opcjonalna łączność Wi-Fi, parowanie 
dotykowe w technologii NFC (Near Field 

Communication) zintegrowane z panelem 
przednim, usługa Apple® AirPrint® oraz 
natywne aplikacje dla usług Google Cloud 
Print™, Xerox® Print Service for Android™  
i Mopria®.

WYGODA, WSZECHSTRONNOŚĆ  
I ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ.

Dzięki prostym w użyciu aplikacjom, takim jak 
Print@PrintByXerox, drukowanie przy użyciu 
dowolnej drukarki ConnectKey jest tak proste, 
jak wysłanie wiadomości e-mail z załącznikiem 
i pobranie jej na dowolnym urządzeniu z 
technologią ConnectKey na świecie.  
To proces prosty, bezpieczny i bezpłatny.

Skanuj i drukuj bezpośrednio do i z chmury, 
łatwo udostępniaj dokumenty osobom lub 
grupom bez konieczności wykonywania wielu 
kroków i twórz możliwe do edytowania 
dokumenty na podstawie drukowanych 
materiałów źródłowych. Wszystko to  
możesz zrobić, korzystając z urządzenia.
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Wzorowe zabezpieczenia

Bezpieczeństwo to najważniejsza kwestia dla każdego przedsiębiorstwa. Technologia 
Xerox® ConnectKey® przewyższa standardy branżowe w zakresie funkcji i technologii 
zabezpieczeń. Całkowity spokój podczas pracy.

WYŻSZE STANDARDY.

Mimo że zabezpieczenia są integralną częścią 
naszej technologii, ich poziomy uwzględnione 
w każdym urządzeniu z obsługą technologii 
ConnectKey nie są standardowe. Nasze 
całościowe, czteropoziomowe podejście do 
bezpieczeństwa zapewnia kompleksową i 
całkowitą ochronę wszystkich komponentów 
systemu oraz słabych punktów.

Zapobieganie atakom z zewnątrz

Technologia ConnectKey korzysta z 
kompleksowego zestawu możliwości,  
które zapobiegają złośliwym atakom, 
rozpowszechnienie złośliwego 
oprogramowania i niewłaściwego użycia/
nieautoryzowanego dostępu do drukarki na 
poziomie przesyłanych danych lub w trakcie 
bezpośredniej interakcji z drukarką. 

Wszystkie możliwe punkty dostępu,  
w tym interfejs użytkownika, są bezpieczne. 
Użytkownicy mogą korzystać z portów 
wejściowych urządzenia, a także połączeń 
komputera, serwera, urządzeń mobilnych  
lub chmury. 

Wykrywanie urządzeń

W ramach technologii Xerox® ConnectKey® 
jest uruchamiany kompleksowy test 
weryfikacyjny oprogramowania układowego, 
po uruchomieniu* lub po aktywowaniu  
przez autoryzowanych użytkowników. Dzięki  
niemu otrzymujesz informacje o wykryciu 
ewentualnych szkodliwych zmian drukarki. 
Technologia białej listy** firmy McAfee® 
umożliwia ciągłe monitorowanie urządzenia  
i automatycznie zapobiega uruchamianiu 
złośliwego oprogramowania.

Ochrona dokumentów i danych

Nasze kompleksowe metody zabezpieczeń  
nie kończą się na uniemożliwianiu 
nieautoryzowanego dostępu do drukarki  
i zabezpieczaniu informacji od wewnątrz. 
Technologia ConnectKey oferuje możliwości 
zapobiegania celowemu i przypadkowemu 
przesłaniu danych o kluczowym znaczeniu  
do nieupoważnionych odbiorców.

Od ochrony wydrukowanych materiałów przez 
wstrzymywanie wydania dokumentów do 
momentu ich odbioru z urządzenia przez 
właściwego użytkownika do zapobiegania 
przesyłaniu zeskanowanych informacji do osób 
innych niż planowany odbiorca — technologia 
ConnectKey oferuje zabezpieczenia potrzebne 
do utrzymywania bezpieczeństwa najbardziej 
krytycznych zasobów związanych z danymi.

Firma Xerox również chroni wszystkie 
przechowywane przez Ciebie informacje przy 
użyciu najwyższego poziomu szyfrowania. 
Wszystkie przetworzone lub przechowywane 
dane, które nie są już wymagane, możesz 
usuwać, stosując algorytmy czyszczenia i 
sanityzacji danych zatwierdzone przez 
Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii 
(NIST) oraz Departament Obrony Stanów 
Zjednoczonych***.

Partnerstwo z ekspertami 

Technologia ConnectKey oferuje dodatkowe 
standardy zabezpieczeń dzięki naszemu 
partnerstwu z firmą McAfee®*. Swoją 
wydajność mierzymy względem 
międzynarodowych standardów przy użyciu 
certyfikatów, takich jak Common Criteria and 
FIPS 140-2, aby zapewnić, że nasze urządzenia 
są godne zaufania w najbezpieczniejszych 
środowiskach. 

* Urządzenia VersaLink
** Urządzenia AltaLink i iSeries
*** Dotyczy tylko urządzeń z dyskami twardymi

Zapobieganie atakom  
z zewnątrz

Wykrywanie urządzeń

Ochrona dokumentów  
i danych

Partnerstwo  
z ekspertami
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Usługi nowej generacji

Dzięki połączeniu technologii Xerox® ConnectKey® z usługami Xerox® Managed Print 
Services stworzyliśmy zoptymalizowaną infrastrukturę dostosowaną do potrzeb Twojej 
organizacji — bez względu na jej rozmiar. Nasze najnowocześniejsze narzędzia oceny 
oraz trzypoziomowe podejście zapewniają, że otrzymasz idealne zestawienie technologii, 
aplikacji i rozwiązań. 

OCENA I OPTYMALIZACJA

Dzięki technologii ConnectKey firmy Xerox® 
zyskasz dostęp do zaawansowanych narzędzi 
umożliwiających nieograniczoną kontrolę  
nad każdą drukarką lub urządzeniem 
wielofunkcyjnym w sieci, takich jak ustawianie 
limitów prac, monitorowanie użycia oraz 
wykonywanie operacji tworzenia kopii 
zapasowych i odzyskiwania danych. Zyskasz 
większą kontrolę nad kosztami, zmniejszysz 
obciążenie zasobów IT i zwiększysz ogólną 
wydajność.

Urządzenia obsługujące technologię 
ConnectKey są również zgodne z normą Cisco 
EnergyWise®, dlatego możesz monitorować  
i kontrolować zużycie energii przez całą flotę 
lub poszczególne urządzenia. Ustawiaj limity 
prac przy użyciu sterownika Xerox® Global  
Print Driver®, a parametry drukowania z 
oszczędnością materiałów i energii — przy 
użyciu funkcji drukowania Earth Smart. 
Zmniejszysz ilość odpadów i zużycie prądu, 
zwiększając widoczność użycia drukarki 
użytkownika końcowego.

 BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRACJA

Otrzymujesz kompleksowe urządzenie 
oferujące zabezpieczenia dokumentów  
i danych oraz wbudowane funkcje ochrony 
spełniające, a często przekraczające 
wymagania standardów i przepisów 
rządowych.

Metody zabezpieczania danych obejmują 
szyfrowane drukowanie zabezpieczone i 
usuwanie kolejek druku, szyfrowanie dysku 
twardego oraz nadpisywanie dysku. Poza 
zabezpieczeniami dostępnymi w urządzeniu 
przesyłane dane są również bezpieczniejsze —  
dzięki funkcjom bezpiecznej poczty e-mail  
i szyfrowania oraz zaawansowanym 
rozwiązaniom innych firm w zakresie 
bezpieczeństwa, takim jak biała lista*  
firmy McAfee®. 

Jeśli chodzi o drukowanie mobilne i w chmurze, 
technologia ConnectKey oferuje pracownikom 
mobilnym i wirtualnym szeroką gamę opcji 
zabezpieczeń do użycia podczas pracy z 
dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.  
Jedną z opcji jest proste w użyciu drukowanie  
z tabletów i telefonów komórkowych dzięki 
obsłudze urządzeń z systemem Android™  
i rozwiązania Apple® AirPrint®. 

AUTOMATYZACJA I UPRASZCZANIE

Urządzenia z technologią ConnectKey w 
połączeniu z usługami MPS przyspieszają 
przekształcanie środowisk obsługujących 
papier w cyfrowe. Obszerna i wciąż rosnąca 
biblioteka możliwych do załadowania 
aplikacji pomaga automatyzować procesy, 
oszczędzać czas i zwiększać produktywność 
personelu. Na przykład obsługiwane jednym 
dotknięciem aplikacje połączone z chmurą 
umożliwiają użytkownikom bezpośrednie 
skanowanie do lub z popularnych 
repozytoriów opartych na chmurze,  

takich jak Dropbox® i Google Drive™,  
oraz skanowanie do/drukowanie z usługi 
Microsoft Office 365® i przekształcanie 
dokumentów papierowych w pliki PDF z 
możliwością przeszukiwania na urządzeniu. 
Dostępne są praktycznie nieograniczone  
opcje integracji dokumentów papierowych z 
cyfrowymi dzięki systemom do zarządzania 
dokumentami: własnym i innych firm, takim 
jak Microsoft SharePoint® i Xerox® 
DocuShare®.

* Tylko urządzenia AltaLink
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Polecana funkcja
XEROX® EASY TRANSLATOR SERVICE

Ta usługa oferuje użytkownikom urządzeń wielofunkcyjnych możliwości skanowania 
dokumentu i natychmiastowego otrzymywania przetłumaczonego wydruku i/lub 
powiadomienia e-mail. Dokumenty i obrazy można również wysyłać do usługi z komputera i 
dowolnego urządzenia z systemem iOS lub Android. To tylko jeden przykład zaawansowanych 
możliwości i usług dostępnych w ramach technologii ConnectKey® firmy Xerox®.

Dowiedz się więcej pod adresem www.xeroxtranslates.com

Urządzenia wielofunkcyjne z technologią Xerox® ConnectKey® to więcej niż tylko 
maszyny. To asystenci biurowi i centralne punkty ekosystemu produktywności i 
przekształcania miejsca pracy łączące w sobie wszystkie technologie, funkcje i możliwości 
rozszerzania, których potrzebujesz do bezproblemowej pracy — własnej i zespołu.

PROSTA FUNKCJONALNOŚĆ  
OPARTA NA APLIKACJACH

Technologia ConnectKey oferuje personelow 
i całkiem nowy poziom elastyczności, 
efektywności i zdolności dzięki aplikacjom 
natywnym i dostępnym w galerii aplikacji 
Xerox App Gallery.

Aplikacje natywne upraszczają działanie 
funkcji drukowania, skanowania i 
kopiowania, a także udostępniają listy 
kontaktów i często używane lokalizacje,  
a aplikacje dostępne w galerii Xerox App 
Gallery umożliwiają użytkownikom 
pobieranie aplikacji niekorzystających z 
serwera, takich jak drukowanie z usługi 
Dropbox™ i skanowanie do usługi Microsoft® 
Office 365, bezpośrednio z interfejsu 
użytkownika.

Dzięki programom Xerox® App Studio i 
Personalised Application Builder (PAB)* 
partnerzy firmy Xerox mogą oferować  
jeszcze bardziej skomplikowane poziomy 
dostosowywania, które pozwalają na 
automatyzację zgodną z unikatowymi 
wymaganiami dotyczącymi przepływów pracy.

Wszystko to sprawia, że użytkownik ma  
do dyspozycji nieograniczone możliwości 
udoskonalania procesów i zwiększania 
produktywności.

POŁĄCZENIE Z CHMURĄ

Oprócz ogromnej produktywności uzyskiwanej 
dzięki technologii ConnectKey i jej aplikacjom 
mobilnym nasza platforma Xerox Extensible 
Interface Platform® (platforma programowa z 
otwartą architekturą dostępna na wszystkich 
urządzeniach z obsługą technologii 
ConnectKey, od drukarek na poziomie 
podstawowym do dużych biurowych urządzeń 
wielofunkcyjnych) umożliwia naszym 
partnerom i niezależnym deweloperom 
oprogramowania oferowanie złożonych 
rozwiązań dotyczących zarządzania 
dokumentami, automatyzacji przepływów 
pracy, obsługi zabezpieczeń i zliczania.

Dzięki platformie Xerox Extensible Interface 
Platform® drukarka lub urządzenie 
wielofunkcyjne z technologią ConnectKey 
może być adaptowane do metod pracy 
użytkownika z użyciem kompleksowych, 
niestandardowych rozwiązań zwiększających 
produktywność na potrzeby zarządzania 
dokumentami, zliczania, drukowania 
mobilnego i kontroli dostępu użytkownika.

Brama do nowych możliwości

* W przypadku klientów partnerów kanałów firmy 
Xerox. Bezpośredni klienci sprzedaży firmy Xerox 
powinni skontaktować się ze swoim kierownikiem  
ds. sprzedaży, aby uzyskać informacje na temat 
programu dostosowywania aplikacji przepływów 
pracy na urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Xerox. 
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Więcej informacji o technologii ConnectKey można znaleźć na stronie www.xerox.com

KOLOROWE URZĄDZENIA A4

Drukarka kolorowa 
Xerox® VersaLink® C400

Drukarka kolorowa 
Xerox® VersaLink® C500

Drukarka kolorowa 
Xerox® VersaLink® C600

Kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne Xerox® 
VersaLink® C405

Kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne Xerox® 
VersaLink® C505

Kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne Xerox® 
VersaLink® C605

CZARNO-BIAŁE URZĄDZENIA A4

Drukarka Xerox® 
VersaLink® B400

Drukarka Xerox® 
VersaLink® B600

Drukarka Xerox® 
VersaLink® B610

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Xerox® VersaLink® 
B405

Urządzenie 
wielofunkcyjne Xerox® 
VersaLink® B605

Urządzenie 
wielofunkcyjne  
Xerox® VersaLink®  
B615

CZARNO-BIAŁE URZĄDZENIA A3

Urządzenie 
wielofunkcyjne Xerox® 
VersaLink® B7025/
B7030/B7035

Urządzenie wielofunkcyjne 
Xerox® AltaLink® 
B8045/8055/8065/ 
8075/8090

Będziesz pracować lepiej, szybciej i inteligentniej dzięki spójnemu środowisku pracy 
użytkownika, łączności z urządzeniami mobilnymi i chmurą, prostej automatyzacji, 
wzorowym zabezpieczeniom i dostępowi do coraz większej biblioteki aplikacji w celu 
rozszerzania funkcjonalności i zwiększania produktywności.

KOLOROWE URZĄDZENIA A3

Drukarka kolorowa 
Xerox® VersaLink® 
C7000

Kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne Xerox® 
VersaLink® C7020/
C7025/C7030

Kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne Xerox® 
AltaLink® C8030/C8035/
C8045/C8055/C8070


