
Xerox® ConnectKey™ 
A megfelelő technológia 
napjaink kihívásaihoz és 
a jövőbeni feladatokhoz.

Xerox® ConnectKey™ 
Interaktív prospektus



Rengeteg olyan megoldás 
létezik, amely orvosságot ígér a 
legégetőbb problémáira. Ezek 
útvesztőjében könnyű eltévedni. 
Egyre bonyolultabb kiválasztani azt a 
megoldást, amely a legmegfelelőbb 
a dolgozók számára. Olyan 
megoldásokra van szüksége, amelyek 
a háttérben egyszerűen elvégzik a 
feladatokat, olyanokra, amelyekre 
számíthat, ha éppen szüksége van 
rájuk.

A Xerox ConnectKey™ technológiára 
épülő többfunkciós berendezései 
lehetővé teszik, hogy a munkájára, 
és ne a mögöttes technológiára 
összpontosítson, ami a kis- és 
középvállalkozások, valamint a 
nagyvállalatok számára egyaránt 
óriási előnyt jelent. Az egyszerűen 
üzembe helyezhető rendszerek révén 
igazi, praktikus megoldásokhoz juthat, 
amelyek a költségek alacsony szinten 
tartása mellett nagy mértékben 
leegyszerűsítik a fontos információk 
továbbításának, feldolgozásának és 
megosztásának módját, valamint az 
összetett papíralapú feladatokat. 

Mozgassa az egér mutatóját az egyes gombok felett, ha 
szeretné elolvasni a megfelelő bemutatkozó szöveget, vagy 
ha közvetlenül egy adott részre szeretne ugrani, kattintson 
a megfelelő gombra.



Napjaink összetett 
problémáinak megoldása.
A Xerox úttörő jellegű ConnectKey 
architektúrája az ágazatvezető 
vezérlőtechnológia és a fejlett 
szoftvermegoldások integrálásával olyan 
eszközöket ad az Ön kezébe, amelyek 
segítségével leegyszerűsítheti az üzletvitelhez 
elengedhetetlen folyamatokat.

Függetlenül attól, hogy a készülékeket 
saját maga vagy a Xerox® menedzselt 
nyomtatási szolgáltatások használatával 
felügyeli, élvezheti a ConnectKey eszközök 
költségcsökkentő előnyeit, és folyamatosan 
mozgásban maradhat. 

A ConnectKey technológia számos 
többfunkciós berendezésünk, valamint 
felhőbeli használatra felkészített és 
mobilmunkavégzést támogató megoldásunk 
alappillére. Az egyszerűen használható 
kezelőfelület, a praktikus és újszerű 
funkciók, illetve a páratlan termelékenység 
segítségével papíralapú folyamatait 
digitális munkafolyamatokká alakíthatja, az 
információkat megoszthatja azokkal, akiknek 
valóban szükségük van rájuk, a gyorsabb és 
rugalmasabb dokumentumkezelés révén pedig 
felgyorsíthatja a munkavégzés menetét. És 
mindezek mellett a ConnectKey többfunkciós 
berendezésekbe épített egyedülálló biztonsági 
funkciók arról is gondoskodnak, hogy a 
bizalmas jellegű információk nem kerüljenek 
illetéktelenek kezébe. 

A Xerox® tervezi és gyártja a ConnectKey-
portfólió összes hardverelemét és 
vezérlőjét, ami garantálja, hogy minden 
zökkenőmentesen működik egymással. 

A Xerox® ConnectKey megoldással kapcsolatos 
további információkért látogasson el a 
www.xerox.com/connectkey weblapra.

Xerox® ConnectKey™ – Egyszerűség magasabb fokon.
Amikor üzleti folyamatainak motorja a Xerox, a felhasználók folyamatosan 
megbízhatóan működő, praktikus újdonságokhoz jutnak, amelyek egyszerűbbé 
teszik a munkavégzés módját. Berendezéseink a ConnectKey vezérlőre és a 
ConnectKey megoldásokra alapulnak, így a felhasználók napjaink egyre változó 
munkakörnyezeteiben is könnyedén, biztonságosan és intelligens módon képesek 
kezelni a dokumentumokat. 

 >   Kattintson a megfelelő gombra, ha a közvetlenül 
az alábbi részekkel szeretné folyatatni:



Kapcsolódás és megosztás 
bárhonnan.
A ConnectKey többfunkciós berendezések 
támogatják a hatékony, egyérintéses 
szkennelési munkafolyamatokat különböző 
formátumok (pl.: kereshető szöveges és 
egy-/többoldalas PDF) használatával. A 
számítási felhőbe szkennelést lehetővé 
tevő megoldásaink segítségével 
dokumentumait Microsoft® Word®, Excel® és 
PowerPoint® dokumentumokká alakíthatja. 
A dokumentumokat megoszthatja 
szabványos hálózati mappákban, e-mailben, 
felhőalapú adatraktárakban (Office 365, 
DropBox™, Google Docs, Evernote® stb.), 
dokumentumkezelő segédprogramokban 
és a nagyvállalatok erőforrás-tervező 
háttérrendszereiben.

Szabadság az irodában, és 
megfelelő eszközök a távoli 
használathoz.
Az okostelefonok és a táblaszámítógépek 
munkahelyi térnyerésével Önnek olyan 
többfunkciós készülékre van szüksége, 
amelyhez a mozgásban lévő dolgozók 
is tudnak kapcsolódni. A ConnectKey 
többfunkciós berendezések támogatják a 
vezeték nélküli kapcsolatot, ami lehetővé 
teszi, hogy további hálózatkiépítési költségek 
nélkül oda helyezze a készüléket, ahol az 
könnyen hozzáférhető. 

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy 
offline vagy online módban napjaink 
mobil üzletemberei számára miért a Xerox 
az egyetlen megoldás, látogasson el a 
www.xerox.com/mobile weboldalra.

A munkavégzés kényelme ma. 
Napjainkban a munkavégzés nem korlátozódik az iroda falai közé, illetve 
a 9-től 5-ig tartó munkaidőre, éppen ezért a ConnectKey™ többfunkciós 
berendezések olyan mobil nyomtatási és szkennelési megoldásokkal vannak 
felszerelve, amelyek teljes mértékben integráltak a felhőalapú technológiákkal és 
a mobilkészülékekkel. Mindezek eredményeként Ön nagyobb kényelmet, növekvő 
termelékenységet és sokkal költséghatékonyabb infrastruktúrát élvezhet.

 >   Kattintson a megfelelő gombra, ha a közvetlenül 
az alábbi részekkel szeretné folyatatni:

További képek megtekintéséhez mozgassa az egérmutatót az ikonra



Időtakarékos adminisztráció.
Függetlenül attól, hogy Ön több száz 
készülék vagy csak egyetlen berendezés 
adminisztrációjáért felel, a Xerox olyan 
eszközöket ad a kezébe, amelyekkel 
szakképzettségre való tekintet nélkül képes 
lesz bevezetni az új munkafolyamatokat és 
egyéb feladatokat. A készülékbe ágyazott 
eszközök segítenek a potenciális problémák 
megoldásában, s így a ConnectKey 
technológiára épülő többfunkciós 
berendezések hosszabb időn keresztül 
biztosítanak magas szintű termelékenységet. 
És amikor segítségre van szüksége, a hangsúly 
a gyorsaságon van. Éppen ezért helyeztük el 
a bárki által közérthető online támogatást 
és a beágyazott súgóvideókat közvetlenül 
a készülék előlapján.

A távvezérlőpanel tovább csökkenti a 
támogatás válaszidejét, és bárhonnan 
lehetővé teszi a valós idejű betanítást 
és hibaelhárítást, hogy a problémákat 
azonnal orvosolhassa, és ne kelljen várnia 
a szervizszakemberek helyszíni kiszállására. 
A megoldások testre szabását lehetővé tévő 
Extensible Interface Platform® (EIP) kiszolgáló 
nélküli technológiával olyan alkalmazásokat 
hozhat létre, amelyek az informatikai 
infrastruktúra bővítése nélkül futtathatók a 
ConnectKey™ többfunkciós berendezéseken. 
Ez módot ad arra, hogy a képességek széles 
skálája révén, a támogató alkalmazásoktól 
kezdve egészen a szkennelésig egyszerűbbé és 
egyénivé tegye készüléke használatát.

Nincs több akadály. 
A ConnectKey™ technológia támogatja az 
olyan funkciók használatát, mint például a 
továbbfejlesztett, kedvencekkel rendelkező 
címjegyzék, amely lehetővé teszi a meglévő 
kapcsolatok zökkenőmentes importálását, 
és azok különböző ConnectKey készülékeken 
való használatát. 

Ha további információkat szeretne kapni 
arról, hogy a Xeroxszal kötött partneri 
kapcsolat milyen más módokon képes jelentős 
mértékben javítani a termelékenységét, 
látogasson el a következő címre: 
www.xerox.com/mps.

Végezze munkáját az Önnek megfelelő módon.
Az üzleti folyamatainak csak a lehetőségek szabnak határt. Ha szeretne lépést 
tartani az üzleti élet sebességével, szüksége van a megfelelő segítségre – egy olyan 
megoldásra, amely nem csupán a mai munkavégzést gyorsítja fel, hanem azt is 
lehetővé teszi, hogy új és hatékonyabb módszereket vezessen be a munkahelyén 
kollégái és ügyfelei számára. 

 >   Kattintson a megfelelő gombra, ha a közvetlenül 
az alábbi részekkel szeretné folyatatni:

További képek megtekintéséhez mozgassa az egérmutatót az ikonra



Biztonságosabb bárhol is legyen. 
A ConnectKey a fejlett funkciók és 
technológiák legteljesebb tárházával 
gondoskodik arról, hogy vállalatának bizalmas 
adatai mindig biztonságban legyenek. 
Az azonnal használatba vehető alapvető 
biztonsági funkciók között megtalálható a 
256 bites merevlemez-titkosítás, a McAfee® 
védelmi szolgáltatása, a képfelülírás, az 
időponttörléssel működő titkos nyomtatási 
funkció és a külső levelezőkiszolgálókra 
e-mailezés, valamint számos más olyan 
védelmi lehetőség, amelyek gondoskodnak a 
fontos üzleti információk összes fenyegetéssel 
szembeni védelméről.

Az előírásoknak való megfelelés. 
Az üzleti sikerhez elengedhetetlen átfogó, 
többrétegű biztonsági funkciók egyszerű 
telepítése és kezelése. A Xerox® tesztelt és 
ellenőrzött technológiája gondoskodik a 
jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, és 
arról, hogy vállalata megfeleljen a számos 
főbb ágazatban létező előírásoknak.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy 
a Xerox miként segít Önnek abban, hogy 
még biztonságosabbá tegye üzletvitelét, 
látogasson el a következő címre: 
www.xerox.com/security.

Biztonságos kapcsolódás.
Az Ön adatai, az Ön vállalata. Amikor készülékét jobban hozzáférhetővé teszi 
mindenki számára, megnőnek a kockázatok. Azt is fontos azonban megérteni, 
hogy a többfunkciós berendezések potenciális hozzáférési pontok a rosszindulatú 
tevékenységek számára.

Partneri kapcsolat, amely gondoskodik 
arról, hogy megőrizze, ami az Öné. 

A ConnectKey™ többfunkciós 
berendezések a McAfee® technológiáját 
integrálják, és ez az ágazat legelső olyan 
többfunkciós berendezéseit eredményezi, 
amelyek a potenciális külső fenyegetések 
ellen képesek megvédeni saját magukat. 
A McAfee engedélyezőlistás (whitelisting) 
technológiája gondoskodik arról, 
hogy csak a biztonságos, előzetesen 
jóváhagyott rendszerfájlok futhassanak 
a berendezésen, és ezáltal nincs többé 
szükség arra, hogy az új biztonsági 
kockázatok ellen manuálisan frissítse a 
szoftverszinteket.

Emellett az automatikus Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) 
integrációnak köszönhetően átfogó 
képet kap arról is, hogy mely felhasználók 
kapcsolódnak mely készülékekhez a 
hálózati infrastruktúra egészében.

 >   Kattintson a megfelelő gombra, ha a közvetlenül 
az alábbi részekkel szeretné folyatatni:

További képek megtekintéséhez mozgassa az egérmutatót az ikonra



Időt takarít meg, hogy Ön 
pénzt takaríthasson meg.
A ConnectKey az igényeinek megfelelően 
fejlődik: a használatot korlátozó egyszerű 
vezérlőelemektől egészen a színes nyomtatás 
szabályozásáig. A Felhasználói jogosultságok 
vezérlőfunkció együttműködik a vállalat 
belső hitelesítési rendszerével, és ezzel 
lehetővé teszi, hogy megakadályozza az előre 
meghatározott, illetve a fel nem jogosított 
felhasználók hozzáférését a felhasználói felület 
adott funkcióihoz, vagy hogy egységesen, 
alkalmazások szerint, a nap adott időpontjának 
vagy a hét adott napjának megfelelően 
korlátozza a színes nyomtatás és az egyoldalas 
dokumentumkészítés használatát. A Microsoft® 
Windows® nyomtató-illesztőprogramjaink 
pedig lehetővé teszik, hogy alkalmazásonként 
mentse a különböző beállításokat, hogy 
a felhasználóknak ne kelljen módosítani 
azokat, és ezzel csökkenjen a hibalehetőségek 
kockázata.

Kisebb energiafelhasználás, 
növekvő megtakarítások.
A nemzetközi ENERGY STAR® program alapító 
partnereként a Xerox® termékeinek minden 
új generációja újabbnál újabb funkciókat és 
kisebb energiafogyasztást biztosít. Mindezzel 
ügyfeleink pénzt takaríthatnak meg, és 
csökkenthetik széndioxid-kibocsátásukat.

Mindemellett a ConnectKey többfunkciós 
berendezések kompatibilisek az olyan 
energiakezelési megoldásokkal, mint például 
a Cisco® EnergyWise. 

A Xerox fenntarthatósági törekvéseiről 
bővebben a következő címen olvashat: 
www.xerox.com/sustainability.

Kényelmes hitelesítési lehetőségek

A Xerox® többfunkciós berendezések 
bővíthetők az opcionális ConnectKey™ 
megoldással, ami még további 
költségkontroll lehetőségekhez juttatja 
cégét. A több, mint 85 féle kártyatípust 
támogató lehetőségekkel a felhasználók 
közelítéses azonosítókártyájuk, 
diákigazolványuk vagy biztonsági 
kártyájuk segítségével jelentkezhetnek 
be a készülékre, ami a hitelesítésnek, 
a használat nyomon követésének és a 
számlázásnak a biztonságos módját 
nyújtja.

Költségmegtakarítás egyszerű megoldásokkal.
A siker érdekében vállalatának minden lehetséges területen csökkentenie 
kell költségeit. A Xerox segítségével fontos versenyelőnyhöz juthat az időtakarékos, 
költségkontrollt támogató és az irodai nyomtatás kezelését leegyszerűsítő innovatív 
eszközök révén, amelyekkel jelentős megtérülést érhet el a beruházásain.

 >   Kattintson a megfelelő gombra, ha a közvetlenül 
az alábbi részekkel szeretné folyatatni:

További képek megtekintéséhez mozgassa az egérmutatót az ikonra



Xerox® ConnectKey™ termékportfólió
Bemutatjuk a ConnectKey többfunkciós nyomtatókat.

ConnectKey™

MFP

ColorQube® 8700*

A4 44 oldal/perc
színes 44 oldal/perc

fekete-fehér

•  Legnagyobb nyomtatási 
sebessége színesben és  
fekete-fehérben 44 oldal/perc

>  Weblap

>  Specifikációk

•  Környezetbarát szilárdtintás 
technológia

ColorQube® 9300 
sorozat

A3 55 oldal/perc
színes 60 oldal/perc

fekete-fehér

•  Nyomtatási sebesség akár 
38-55 oldal/perc színesben, 
illetve 50-60 oldal/perc 
fekete-fehérben

•  Alacsony színes költségek 
és alacsony teljes 
élettartamköltség

>  Weblap

>  Specifikációk

•  Környezetbarát szilárdtintás 
technológia

WorkCentre® 7200 
sorozat*

A3 25 oldal/perc
színes 25 oldal/perc

fekete-fehér

•  Legnagyobb nyomtatási 
sebessége színesben 
és fekete-fehérben 
20-25 oldal/perc

>  Weblap

>  Specifikációk

•  Költséghatékony színes 
nyomtatás

WorkCentre® 5800 
sorozat

A3 90 oldal/perc
fekete-fehér

•  Nyomtatási sebesség akár 
45-90 oldal/perc

5845/5855 
>  Weblap
>  Specifikációk

5865/5875/5890 
>  Weblap
>  Specifikációk

•  A színes szkennelés és a 
munkabefejező lehetőségek 
széles választéka, például 
lyukasztás, tűzés, lapbeszúrás, 
mappa- és füzetkészítés

WorkCentre® 7800 
sorozat

A3 50 oldal/perc
színes 55 oldal/perc

fekete-fehér

•  Nyomtatási sebesség akár 
30-50 oldal/perc színesben, 
illetve 30-55 oldal/perc 
fekete-fehérben

>  Weblap

>  Specifikációk

•  Egyszerűen használható 
vagy professzionális, színes 
munkafolyamatok az 
utómunkálati lehetőségek 
széles választékával

ColorQube® 8900*

A4 44 oldal/perc
színes 44 oldal/perc

fekete-fehér

•  Legnagyobb nyomtatási 
sebessége színesben és 
fekete-fehérben 44 oldal/perc

•  Alacsony színes költségek 
és alacsony teljes 
élettartamköltség

>  Weblap

>  Specifikációk

•  Környezetbarát szilárdtintás 
technológia

Bővebb tájékoztatásért látogasson el a www.xerox.com/connectkey oldalra
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A legfontosabb funkciók, 
és a megoldásokban rejlő 
lehetőségek

Kényelem Alap Egyérintéses szkennelés, 
Xerox® Mobile Express 
Driver®

 Opcionális ConnectKey for SharePoint®, 
vezeték nélküli készlet, Xerox® 
Printback, Xerox® Mobile 
Print, Xerox® Mobile Print 
Cloud

Termelékenység Alap Címjegyzék-integráció, 
távvezérlőpanel, alkalmazás-
alapértékek, kereshető PDF, 
XPS nyomtatási készlet1, 
PostScript nyomtatási 
készlet2, Print Around 
nyomtatásisorrend-váltás, 
TWAIN, szkennelés 
kezdőkönyvtárba, 
postafiókba és e-mailbe, 
klónozás, online támogatás, 
Colour By Words, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® 
CentreWare® Web

 Opcionális Xerox® Scan to PC Desktop® 
SE és Pro, idegeneszköz-
illesztő készlet, Unicode 
betűkészletek

Biztonság Alap Beágyazott McAfee®, 
McAfee ePO-kompatibilitás, 
merevlemez-felülírás, 256 
bites titkosítás (FIPS 140-2 
szerinti megfelelőség), 
titkos nyomtatás, titkos 
faxolás, titkos e-mail, Cisco® 
TrustSec integráció, hálózati 
hitelesítés, SSL, SNMPv3, 
Common Criteria szerinti 
tanúsítvány13

 Opcionális McAfee integritásvezérlés, 
Intelligens kártyák 
engedélyezése (CAC/ 
PIV, .NET), biztonságos 
hozzáférés (pl. Magstripe, 
Legic, Mifare, IND/EMM/
HITAG)

Költségkontroll Alap Nyomtatási házirendek, 
felhasználói jogosultságok, 
Xerox® Standard Accounting 
(szabványos számlázás), 
Xerox® Power Management 
(energiafelhasználás-kezelő)

 Opcionális Equitrac Office®, YSoft® 
SafeQ®, Print Audit és 
számos egyéb Alliance 
Partner megoldás

1  Az XPS nyomtatási készlet a WorkCentre 5800 sorozatú és 
7800 sorozatú készülékeken opcionális

2  A PostScript nyomtatási készlet a WorkCentre 7200 sorozatú 
készülékeken opcionális

3 Minősítés folyamatban

http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=CQ8700
http://www.office.xerox.com/latest/870SS-01.PDF
http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=CQ930X
http://www.office.xerox.com/latest/Q93SS-01.PDF
http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=WC7220_WC7225
http://www.office.xerox.com/latest/W7JSS-01.PDF
http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=WC58XA
http://www.office.xerox.com/latest/W58SS-01.PDF
http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=WC58XB
http://www.office.xerox.com/latest/W5ZSS-01.PDF
http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=WC780X
http://www.office.xerox.com/latest/W78SS-01.PDF
http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=CQ8900
http://www.office.xerox.com/latest/890SS-01.PDF
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