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רב-תכליתית  מדפסת 
XEROX® ALTALINK® 

מדפסת משולבת שמאיצה תהליכי עבודה בשחור-לבן.
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 X E ROX ® ית  י ג ו ל ו נ טכ
של  C®–ליבה  O N N E C T K E Y

המלאה  גית  ו ל האקו המערכת 
ות בי קטי דו פרו על  רה  לשמי

Xerox )החברה שיצרה את סביבת העבודה 
המודרנית( מציגה את המהפכה החדשה 

בפרודוקטיביות במקום העבודה. עם חוויית משתמש 
עקבית במגוון רחב של התקנים, קישוריות ניידת 

וקישוריות בענן וספריית אפליקציות הולכת וגדלה 
להרחבת הפונקציונליות - עבודה בצורה מהירה, 

טובה וחכמה יותר.

חוויית משתמש אינטואיטיבית
צורת אינטראקציה חדשה לחלוטין - ועם זאת מוכרת. 

חוויה המדמה שימוש בטאבלט, עם פקדי מסך מגע 
המבוססים על תנועות ידיים ואפשרות להתאמה 

אישית בקלות.

מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים
קישוריות מיידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות מתוך 
ממשק המשתמש, עם גישה לשירותים טעונים מראש 

המתארחים בענן, המאפשרים לך לעבוד במקום, 
בזמן ובאופן הרצויים לך.

אבטחה חסרת תקדים
הגנה מלאה מרובת רמות הן למסמכים והן לנתונים, 

מוכנה לספק הגנה מפני איומים אפשריים ולמנוע 
אותם וכן לציית לדרישות תאימות לתקנות ואף לעלות 

עליהן.

אפשרות לשירותים של הדור הבא
עבודה יעילה יותר וניהול משאבים חסכוני יותר. שילוב 
פשוט של Xerox® Managed Print Services מאפשר 
פיקוח מרחוק על חומרים מתכלים ואספקת שירותים 

וכן הגדרת תצורה מרחוק לחיסכון רב יותר בזמן.

פתח לאפשרויות חדשות
הרחב במהירות את יכולותיך עם גישה לגלריית 

האפליקציות Xerox App Gallery, אשר כוללת 
אפליקציות מהעולם האמיתי שתוכננו להציע את 
זרימות העבודה הדיגיטליות המיטביות. מחויבות 
לרשת השותפים שלנו לתכנן פתרונות חדשניים 

וספציפיים לעסקים. 

www. גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת
.connectkey.com

בית קטי דו פרו ו חכמה 

כזו מדפסת רב-תכליתית עדיין לא ראית. החל 
מממשק המשתמש שלה, המדמה טאבלט, ועד 

לאפשרויות הקישוריות הידידותיות להתקנים ניידים 
 Xerox® AltaLink - שלה שזמינות בה באופן מיידי
B8000 Series היא ההתקן הרב-תכליתי שלו ציפו 

העובדים של ימינו.

היא תוכננה לאפשר ריבוי משימות ושיתוף פעולה 
תוך ביצוע מיטבי של תהליכים עסקיים וניתנת לניהול 

בקלות כהתקן יחיד או כחלק מצי התקנים שלם. 
צור זרימות עבודה מותאמות אישית, הפוך משימות 

מורכבות לאוטומטיות, הדפס וסרוק ישירות בענן עם 
 Google , Microsoft® OneDrive®  , Box®  שירותים כגון
 ™Microsoft Office 365™  , Dropbox™  , Drive ודוא"ל. 

התחבר בכל עת, מכל מקום ומכל התקן. 

 Xerox App Gallery בלחיצת כפתור תוכל לעבור אל
ולהוריד למדפסת הרב-תכליתית AltaLink אפליקציות 
פשוטות אך חזקות, שאינן תלויות בשרת, כדי להעלות 
את פרודוקטיביות המשתמשים ולקצר את המשימות 

היומיומיות. 

קישוריות התקנים ניידים מובנית, לרבות שיוך 
 ,)NFC(  Near Field Communication בהקשה עם

 Apple® , PrintByXerox@ , Wi-Fi Direct® -אפשרות ל
 Xerox® Print תוסף , Google Cloud Print™  , AirPrint® 

Service עבור  ™Android ו- ®Mopria, מציעה נוחות 
חוסכת-זמן שעובדיך רוצים וצריכים.

ג שדרו לת  כו י ו כוח 

עם AltaLink, קבוצות העבודה שלך פועלות ביעילות 
רבה יותר ובצורה חסכונית יותר. נהל, בקר ושדרג את 

הצי המלא או ספק הדרכה ותמיכה אינטראקטיביות 
ישירות מהמחשב הנייח, עם ממשק המשתמש 

המרוחק שלנו.

פחות טרחה של תחזוקת התקנים, פחות תמיכת 
IT, מגשי נייר בקיבולת גבוהה והיכולת להדפיס 

על ניירות בגדלים שונים - כל היתרונות הללו 
מתורגמים להארכת זמן הפעולה התקינה ולשיפור 
הפרודוקטיביות. טיפול במשימות סריקה, הדפסה 

ופקס בו-זמנית המאפשר לבצע מספר משימות 
במקביל בשעות השיא, ואפשרויות גימור לבחירתך 

 AltaLink בזכות כל אלה תוכל להגדיר את התקן -
שברשותך לכל סביבת עבודה ולכל סוג מסמך, לרבות 

חוברות, עלונים ופנקסים. 

ית בנ מו אבטחה 

 AltaLink B8000 Series המדפסת הרב-תכליתית
מספקת את רמת האבטחה המרבית דרך השותפות 
שלנו עם McAfee, אשר מטפלת בסיכונים מראש גם 

ברמת הצי וגם ברמת ההתקן הבודד. 

ניתן להתאים את אישורי המשתמשים באופן שיעניק 
למחלקות ה-IT או למנהלי הציים שליטה מלאה 

לגישה שיש למשתמשים השונים לנתונים חיוניים 
ולתוכנות. בנוסף, בזכות ההדפסה המאובטחת, 

ניתן לשחרר עבודות באמצעות קוד PIN ייחודי ובכך 
להבטיח שמסמכים סודיים לא יודפסו עד לרגע בו ניתן 

יהיה לקחת אותם מהמכונה.

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/ מדפסת רב-תכליתית
B8065/B8075/B8090

הצגת המדפסת הרב-תכליתית החכמה העדכנית ביותר שלנו, 
 AltaLink .להדפסה בשחור-לבן, שתשנה את צורת העבודה שלך

B8000 Series, המציעה את הדור הבא של חוויית משתמש עם מוכנות 
להתקנים ניידים, תוכננה להציע שימוש פשוט, אבטחה וגמישות 

עתידית של זרימות עבודה המבוססות על אפליקציות. חולל שינוי בצי 
המדפסות שלך - וגם בעסקיך.
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שלך הצרכים  על  נה  שעו רה  התצו את  בחר 

1  מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר אחד סורק מסמכים 
במהירות של עד 200 תמונות בדקה.

2  שדכן שימושי )אופציונלי( מהדק עד 50 גיליונות של חומרי 
הדפסה במשקל 75 גרם/מ"ר בלבד. 

3  מגש עקיפה מתאים לעד 100 גיליונות כריכה במשקל 216 
גרם/מ"ר.

4  שני מגשים אוניברסליים של 500 גיליונות ניתנים להתאמה 
.A3 עד לגודל נייר של

5  ערכת מעטפות )אופציונלית–מחליפה את מגש 2( מספקת 
הזנה של 50 מעטפות ללא קושי.

6  מגש כפול בעל קיבולת גבוהה מכיל עד 3,600 גיליונות בגודל 
.letter/A4

7  מזין בעל קיבולת גבוהה )אופציונלי( מכיל 3,300 גיליונות נייר. 
הוא  יוצר קיבולת מרבית של 8,000 גליונות. 

8  מגש לכידת הדפסות )OCT( )אופציונלי; מחזיק 400 גליונות(.

 with AltaLink® 9  יחידת גימור משרדית )אופציונלית עם
B8045/B8055/B8065/B8075( מספקת הידוק של 

-50גיליונות במקומות שונים, עם ניקוב חורים אופציונלי.

10  יחידת גימור משרדית עם יוצר חוברות )אופציונלית עם 
AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075( מספקת את 

כל הגימור של יחידת הגימור המשרדית עם היכולת ליצור 
 חוברות בנות 60 עמודים עם הידוק לאורך הקיפול 

)2 עד 15 גיליונות(.

 AltaLink אופציונלית עם( )HVF(11  יחידת גימור בנפח גבוה
B8065/B8075; נדרשת עבור AltaLink B8090( כוללת 

יכולת הידוק של 100 גיליונות במקומות רבים וניקוב חורים 
אופציונלי.

12  משבץ לאחר עיבוד )אופציונלי עם HVF ועם HVF עם 
יוצר חוברות( מוסיף עד 250 גיליונות של כריכות או חומרי 

הדפסה אחרים )16 ליברות עד 57 ליברות איכותי/80 ליברות 
כריכה/60 עד 216 גרם/מ"ר(.

13  יחידת גימור בנפח גבוה עם יוצר חוברות )אופציונלית עם 
AltaLink B8065/B8075/B8090( מספקת את כל הגימור 
של יחידת הגימור בעלת הנפח הגבוה ובנוסף יכולות ליצור 

 חוברות עם הידוק לאורך הקיפול )2 עד 15 גיליונות/ 
60 עמודים(.

14  יחידת קיפול Z/קיפול C )אופציונלית עם HVF עם יוצר 
 חוברות( מוסיפה אפשרויות קיפול Z וקיפול C של נייר 

 בגודל A4 ) 50 גיליונות או קיבולת בלתי מוגבלת עם 
מעצור מגש תחתון(.

15  מקלדת )אופציונלית(

 Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0  16 
)אופציונלי( מוסיף אימות מבוסס-כרטיס עם תמיכה ליותר 

מ-90 כרטיסי גישה.

 Near Field Communication 17  שיוך בהקשה אחת באמצעות
 )NFC( מאפשר למשתמשים להקיש על ההתקן הנייד ועל 

AltaLink B8000 והמדפסת הרב-תכליתית תתווסף לרשימת 
ההתקנים שלהם ותאפשר הדפסה במהירות.

ר ו מ י ג ל ם  י מ ו ש י י

של  הנפלאות  ות  נ ו התכ הצגת 
ד י י נ ן  התק המדמה  מגע  מסך 

בוא להכיר את מסך המגע הצבעוני והחדש שלנו, 
שגודלו 10.1 אינץ'. ממשק המשתמש החדש 

קובע סטנדרט גבוה יותר להתאמה אישית, לקלות 
שימוש ולרב-תכליתיות.

הוא מציע חוויית "התקן נייד" מוכרת עם תמיכה 
בקלט המושג באמצעות תנועות ובאפליקציות 

ממוקדות-משימה בעלות מראה ותחושה 
משותפים. גם את העבודות המורכבות ביותר ניתן 

להשלים בפחות צעדים.

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל 
משימה מן ההתחלה ועד הסוף, עם הירארכיה 

טבעית המציבה פונקציות קריטיות ליד ראש 
המסך ואפשרויות נפוצות בשימוש בחזית ובמרכז. 
אינך אוהב את המיקום של פונקציה או אפליקציה 

מסוימת? התאם אישית את הפריסה כרצונך.

איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה ויכולות 
 AltaLink® B8000-תוכנה מסייע לכל משתמש ב
Series לבצע משימות רבות יותר במהירות רבה 

יותר. נסה את ממשק המשתמש החדש שלנו 
www.xerox.com/AltaLinkUI בכתובת
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 לקבלת מפרטים מפורטים יותר, לרבות האישורים העדכניים ביותר, עבור אל 
 www.xerox.com/AltalinkB8000Specs

  Global Print Driver®  , DocuShare®  , ConnectKey®  , AltaLink®  ,וסימן פיגורטיבי Xerox®  , Xerox®  .2017©  כל הזכויות שמורות Xerox Corporation. 
ו- ®Mobile Express Driver  הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא 

AB8BR-015A  BR21027 5/17 :הודעה מראש. עדכון

 מדפסת רב-תכליתית 
Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

AltaLink B8045AltaLink B8055AltaLink B8065AltaLink B8075AltaLink B8090מפרטי התקן
עד 90 עמודים לדקהעד 75 עמודים לדקהעד 65 עמודים לדקהעד 55 עמודים לדקהעד 45 עמודים לדקה מהירות

עד 400,000 דפיםעד 300,000 דפיםעד 250,000 דפים עד 200,000 דפיםעד 175,000 דפיםמחזור פעילות חודשי*
כונן קשיח של GB 250  לפחות/מעבד GHz Quad Core 1.8 /זיכרון מערכת GB 4 כונן קשיח / מעבד / זיכרון

 10/100/1000Base-T Ethernet , הדפסה ישירה עם Wi-Fi Direct®  , High-Speed USB 2.0 עם אופציה למתאם USB אלחוטי של  ®Xerox, קישוריות
 NFC שיוך בהקשה אחת באמצעות

רזולוציית העתקה: עד x 600 dpi  600; רזולוציית הדפסה: עד x 1200 1200 ,  256 גווני אפורהעתקה והדפסה
מהירות של 3.7 שניות ממשטח הזכוכית / 7.4 שניות ממזין זמן הפקת העתק ראשון 

המסמכים האוטומטי הדו-צדדי
מהירות של 2.9 שניות ממשטח הזכוכית / 6.9 שניות ממזין המסמכים האוטומטי הדו-צדדי

תוך 4.9 שניותזמן הדפסת עמוד ראשון
 ™PCL® 5c/PCL 6 , Adobe PDF version 1.7 , Adobe® PostScript® 3, אופציה ל- XPS(  XML Paper Specification(שפות תיאור עמוד

סטנדרטי מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד: 200 גליונות; מהירות: עד ipm 200  )דו-צדדי(; גדלים: x 5 4.9  אינץ' עד x 17 11.7  אינץ'/x 138 125  מ"מ עד x 297  הזנת נייר 
 432 מ"מ 

 A3 עד A6/'11  אינץ x 17 4.25  עד x 5.5 :מגש עקיפה: 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית 
 A3 עד A5/'11  אינץ x 17 5.5  עד x 8.5 :מגשים 1 ו-2: 500 גליונות כל אחד; גדלים מותאמים אישית 

A4/'8.5  אינץ x 11 מודול מגש כפול בקיבולת גבוהה: סה"כ 3,600 גליונות )1,600 ו-2,000 גליונות(; גודל
 מזין בעל קיבולת גבוהה )HCF (: 3,300 גיליונות; גודל x 11 8.5  אינץ'/A4 הזנת קצה ארוך אופציונלי

 ערכות HCF )נדרש HCF( )זמין רק עבור B8065/B8075/B8090(: 1,250 גיליונות, x 17 11  אינץ' ערכת קצה קצר או 1,250 גיליונות Letter/Legal ערכת קצה קצר 
C5  ,DL  ,Monarch  , #10 Commercial :מגש מעטפות  )מחליף את מגש 2(: עד 50 מעטפות

אופציונלי פלט נייר/ 
גימור

 

מגש לכידת הדפסות )לא זמין עם B8090( : 400 גיליונות
 יחידת גימור משרדית )לא זמינה עם B8090(: מגשים של 2,000 + 250 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במיקומים מרובים, ניקוב חורים אופציונלי 

יחידת גימור משרדית עם יוצר חוברות )לא זמינה עם B8090(: מגשים של 2,000 + 250 גליונות, הידוק של 50 גליונות במקומות רבים, יצירת חוברות עם הידוק 
לאורך הקיפול, )2 עד 15 גיליונות )60 עמודים(( חירור אופציונלי

יחידת גימור בנפח גבוה )HVF( )אופציונלית עם HVF ; B8065/B8075 או HVF עם יוצר חוברות נדרשת עבור B8090(: מגשים של 3,000 + 250 גיליונות, הידוק 
 של 100 גיליונות במיקומים מרובים, ניקוב חורים אופציונלי

יחידת גימור משרדית עם יוצר חוברות )אופציונלית עם B8065/B8075/B8090(: מגשים של 3,000 + 250 גיליונות, הידוק של 100 גיליונות במיקומים מרובים, 
 יצירת חוברות עם הידוק לאורך הקיפול )2 עד 15 גיליונות )60 עמודים((, ניקוב חורים אופציונלי 

 A4 בגודל C וקיפול Z עם יוצר חוברות(: מוסיפה קיפול HVF אופציונלית עם( C קיפול/Z יחידת קיפול 
משבץ לאחר עיבוד )אופציונלי עם HVF ועם HVF עם יוצר חוברות(: מוסיף עמודי תוספת שהודפסו מראש

שדכן שימושי: הידוק של 50 גיליונות )מבוסס על 20 ליברות איכותי/75 גרם/מ"ר(, דורש משטח עבודה
חוויית משתמש אינטואיטיבית

התאמה אישית לאתר, לפונקציה או לזרימת העבודה עם Xerox App Gallery ועם Xerox® App Studioהתאמה אישית
זיהוי משימה, סטטוס דו-צדדי, ניטור עבודות,  ®Xerox® Mobile Express Driver®  , Xerox® Global Print Driverמנהלי התקן הדפסה

Xerox® Embedded Web Serverפרטי מצב של מחשב או התקן נייד, הגדרות, ניהול התקן, שכפול
ממשק משתמש מרוחקמסוף מרוחק/תצוגה מקדימה

הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, הדפסה אישית, עבודה שמורה, יצירת חוברת, הגדרות מנהל התקן של אחסון ושחזור, שינוי קנה מידה, ניטור עבודות, ברירות מחדל מאפייני הדפסה
של יישומים, הדפסה דו-צדדית, מצב טיוטה

סריקה ל-USB/דוא"ל/רשת )FTP/SMB(, תבניות קובץ סריקה: TIFF  ,JPG  ,XPS  ,PDF/A  ,PDF ; מאפייני נוחות: סריקה לבית, מסמכי PDF המאפשרים חיפוש, מסמכי סריקה ופקס
PDF/XPS/TIFF באורך עמוד אחד/עמודים מרובים, מסמכי PDF מוגנים באמצעות סיסמה; תכונות פקס: פקס מקומי )זמינות אפשרויות של קו אחד או שלושה קווים, 

 ,Xerox® Mobile Link האפליקציה , )OCR( חיוג פקס, יומן כתובות מאוחד, זיהוי תווים אופטי ,)פקס ישיר, העברת פקס לדוא"ל ,LAN לרבות פקס בתקשורת
Xerox® Mobile Link האפליקציה

מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים
Apple® AirPrint® , מוכנות ל- ™Google Cloud Print, תוסף Xerox® Print Service עבור  ™Android, תוסף Mopria® Print Service עבור NFC  ,Android, הדפסה עם קישוריות התקן נייד

Wi-Fi Direct

Xerox® Mobile Print Cloud , Xerox® Mobile Print ,  @PrintByXerox; בקר בכתובת www.xerox.com/officemobileapps להצגת אפליקציות זמינות.הדפסה ניידת

הדפסהמ-/סריקה ל- ™Xerox® DocuShare®  , Box®  , Microsoft Office 365™  , Dropbox™  , Microsoft® OneDrive®  , Google Drive ועוד.קישוריות ענן
אבטחה חסרת תקדים

SFTP , HTTPS , IPsec ודוא"ל מוצפן, אימות רשת, SNMPv3 , אימות הודעות HASH בתקן TLS , SSL , SHA-256, אישורי אבטחה, אישור בחתימה עצמית אוטומטיאבטחת רשת

אימות קושחה, גישת משתמש וחומת אש פנימית, סינון יציאות/IP/תחום, יומן ביקורת, בקרות גישה, הרשאות משתמש, CAC/PIV/(  Smart Card Enablement Kitגישה להתקן
Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 , ).NET

כונן קשיח  )AES 256-bit, FIPS 140-2, Validated( ומחיקת תמונות מוצפנים,  ®McAfee Integrity Control , McAfee® ePolicy Orchestrator, רשימה לבנה, הצפנה הגנה על נתונים
ברמת עבודה באמצעות HTTPS ומנהלי התקנים

הדפסה מאובטחת מוצפנת, מנהלי הדפסה מוצפנים FIPSאבטחת מסמכים
אפשרות לשירותים של הדור הבא

חבילת ניהול ההדפסה והניידות של Xerox®, שכפול הגדרות תצורה, PaperCut , Y Soft , Equitrac , Xerox® Standard Accounting ופתרונות נוספים של שותפיםניהול הדפסה
Xerox® Support Assistance , Xerox® Device Manager , קריאת מדים אוטומטית, כלי Managed Print Servicesניהול הדפסה

 ®Cisco EnergyWise, הדפסת מזהה משתמש בשוליים, הגדרות הדפסה של Earth Smartקיימות
פתח לאפשרויות חדשות

Xerox® Easy Translator, שירותים רבים נוספים זמיניםשירותי ענן

Xerox App Gallery להצגת מבחר הולך וגדל של אפליקציות זמינות כדי להוסיף פונקציות למדפסת www.xerox.com/appgallery אפליקציות ושירותי ענן רבים זמינים. בקר בכתובת
הרב-תכליתית.

* קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
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