Xerox Corporation

Nejširší portfolio produktů a nejmodernější technologie

Xerox inovuje způsob, jakým svět pracuje, a proto přichází s revolucí tiskového prostředí. Celosvětově uvádíme na trh 29 zcela nových tiskáren a multifunkcí s technologií ConnectKey. Jednoduché bezpečné funkce, možnost tisknut i v terénu, přístup k tiskovým aplikacím odkudkoliv díky připojení ke cloudu - to vše nabízí nové portfolio Xeroxu a zvyšuje tak produktivitu v každé kanceláři. 

Technologie ConnectKey mění tradiční tiskárny v chytré pomocníky, kteří reagují na potřeby dnešních zaměstnavatelů i zaměstnanců.  Personalizované pracovní postupy, přístup do cloudu jedním dotykem a vysoký standard zabezpečení dokumentů umožňují firmám pracovat lépe. 

Skupina produktů zahrnuje jak zařízení formátu A3, tak A4. Nabízí různé rychlosti a funkce, přesně tak, aby splňovala potřeby malých i středních firem, stejně jako velkých společností. Celé portfolio novinek nabízí stejné uživatelské rozhraní. 

„Rozumíme změnám, k nimž v pracovním prostředí dochází,“ prohlásil Jeff Jacobson, výkonný ředitel společnosti Xerox. „Způsob plnění pracovních úkolů se přesouvá ze stolních počítačů do naší kapsy. Je velice osobní a my jsme vytvořili portfolio chytrých pomocníků, kteří jsou s ním propojení. A to díky  mobilní a cloudové technologii, kde se tato evoluce odvíjí.“ 

Nové série produktů nesou jména Xerox VersaLink a Xerox AltaLink. Stroje série VersaLink, která zahrnuje 19 tiskáren a multifunkčních strojů (MFP), jsou určeny pro menší pracovní skupiny a týmy. Série AltaLink zahrnuje 10 multifunkcí navržených pro početnější pracovní skupiny a větší objemy tisku. K jejich klíčovým vlastnostem patří:  

Zjednodušení pracovních procesů – aplikace v Xerox App Gallery a to jak ty předinstalované, tak ty vytvořené našimi klíčovými partnery, pomáhají firmám pracovat snáze. Každá společnost si tak vybere ty aplikace, díky nimž se pro jejich zaměstnance práce s dokumenty zjednoduší na jedno kliknutí. Ať už jde o ukládání záznamů o pacientech, spravování realitních smluv nebo třeba fakturaci v maloobchodě. 

Intuitivní uživatelské rozhraní – každá z 29 novinek disponuje dotykovým displejem, podobným jako je třeba na tabletu, individuálním nastavením pro uživatele a snadným ovládáním. Přímo na displeji si například můžete prohlédnout, jak vypadá váš sken nebo otočit stránku v dokumentu ještě před odesláním do emailu či zvoleného úložiště.

Připraveno pro mobilní zařízení a cloudy – data se přenesou jednoduše ze stroje do úložišť na cloudu, jako např. Dropbox, Office 365 nebo Google Drive. Zaměstnanci, kteří jsou v terénu, mohou tisknout bezdrátově z mobilního zařízení a v podstatě odkudkoliv. 

Zabezpečení vašich dokumentů – technologie ConnectKey zajišťuje komplexní bezpečnost jednotlivých součástí systému i jeho zranitelných míst. Nabízí ochranu proti neoprávněným přístupům na zařízení, udržuje bezpečnost důvěrné komunikace a informací pomocí kódování a přepisování obrázků; prověřuje pokusy o přístup na zařízení a chrání data i zařízení před zneužitím. 

Díky spolupráci se špičkami v oboru bezpečnosti sítí nabízejí stroje vybavené technologií ConnectKey víceúrovňové bezpečnostní prvky. Tím zaručují, že jsou vždy pod dohledem a důvěryhodné i v takovém prostředí, které maximálně klade důraz na bezpečnost. Multifunkce AltaLink jsou díky naší spolupráci s McAfee vybaveny nadstandardními bezpečnostními prvky.  

Dostupnost
29 modelů Xerox AltaLink a Xerox VersaLink bude k dispozici na trhu v průběhu 2. čtvrtletí 2017. Více informací vám poskytne váš prodejce Xerox. 
