
Xerox vahvistaa ConnectKey-pohjaisten laitteiden valikoimaa

Uudet laitteet ja ratkaisut yksinkertaistavat työskentelyä alati muuttuvassa työympäristössä
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Mobiililaitetuki, turvallisuus, pilvipalvelut ja tuottavuus työpaikoilla – nämä olivat ohjaavia tekijöitä suunnittelussa, jonka lopputuloksena Xerox esittelee nyt
uusia toimintoja, sovelluksia ja tuotteita, jotka käyttävät sen uutta ConnectKey® 1.5 -ohjelmistoa ja sitä hyödyntävää tekniikkaa.

Uusimmat lisäykset valikoimassa sisältävät neljä uutta monitoimilaitetta, mm. kaksi Letter-/A4-koon laitetta sekä uusia ohjelmistosovelluksia, jotka
laajentavat ja parantavat merkittävästi monitoimilaitteiden perinteisiä toimintoja.

Kattava valikoima monitoimilaitteita pilvipalveluvalmiudella

Pilvipalveluvalmiit, ConnectKey-pohjaiset monitoimilaitteet tarjoavat käyttäjilleen sekä entistä enemmän nopeutta että uusia toimintoja läpi tuotevalikoiman:

WorkCentre 6655 väri A4 -monitoimilaite: 60 arkin kaksipuoleinen automaattinen arkinsyöttö, 1 250 arkin maksimikapasiteetti, tulostusnopeus 36
sivua minuutissa värillisenä tai mustavalkoisena sekä käyttö, hallinta ja asetusten vaihto kookkaan ja helppokäyttöisen kosketusnäytön avulla.
WorkCentre 3655 mustavalko A4 -monitoimilaite: tulostusnopeus 47 sivua minuutissa, 2 350 arkin enimmäiskapasiteetti ja suurikokoinen
kosketusnäyttö helpottamaan käyttöä.
WorkCentre 7970 väri A3 -monitoimilaite: tulostusnopeus 70 sivua värillisenä ja mustavalkoisena, lisäoptiona C/Z-taitto sekä muokattavat APPsit
tehostavat tuottavuutta ja tarjoavat joustavuutta eri ohjelmistosovellusten hallintaan.
WorkCentre 5945/5955 mustavalko A3 -monitoimilaite: täysin uudistettu mallisarja tarjoaa äärimmäistä kuvatarkkuutta uuden LED-teknologian ja
patentoidun EA Toner (Emulsion Aggregation toner) -väriaineteknologian sekä ripeän 45 tai 55 sivua minuutissa mahdollistavan tulostusnopeuden
ansiosta.

Laajennetut ohjelmistoratkaisut

Xeroxin uusittu ohjelmisto-rajapinta, Extensible Interface Platform 3.0, tehostaa uusien ConnectKey-laitteiden toimintaa tarjoamalla kehitystyökaluja, kuten
WebKit-selaintuki. Tämä helpottaa Xeroxin yhteistyökumppaneita kehittämään yksilöllisiä työnkulkuja ja helppokäyttöisiä toimintoja sovellustensa tueksi.

Uuden Xerox App Studio 2.0 -ohjelmiston lanseerauksen myötä ConnectKey-ohjelmistosovellukset mahdollistavat käyttäjille pääsyn monipuolisiin
pilvipalveluiden ratkaisuihin, kuten Microsoft Office 365 ja Dropbox, skannaamalla näihin tai tulostamalla näistä tietolähteistä. Saatavilla on myös
ohjelmistosovellus, jonka avulla asiakkaat voivat noutaa dokumentteja tulostettaviksi omista url-osoitteistaan, sijaitsivatpa ne sitten palomuurin takana tai
pilvessä. Tämä mahdollistaa helppokäyttöisen ja kulloiseenkin käyttötarpeiseen pohjautuvan tulostusympäristön käyttöönoton ja hyödyntämisen.

Xerox Secure Access Version 5.0 -tulostusratkaisu on saatavilla nyt moduulirakenteisena ohjelmistopakettina, joka mahdollistaa käyttäjien tunnistamisen
aiempaa pienemmillä kustannuksilla. Secure Access v 5.0 tukee yleisesti saatavilla olevien kortinlukijoiden käyttöä tarjoten näin merkittävän hintaedun.

Uusin ominaisuuksin varusteltu mobiilitulostusratkaisu, Xerox Mobile Print Solution 3.0 tarjoaa helppokäyttöisyyttä, parempaa tietoturvaa sekä lisää
joustavuutta. Ratkaisu mahdollistaa tulostuksessa myös paperin koon ja laadun valinnan. Ohjelmisto on helppo asentaa, hoitaa ja tukea.

Buyers Laboratory LLC (BLI) antoi hiljattain tunnustusta Xeroxille sen erityisen hyvästä dokumenttien tulostusohjelmistosta ja -ratkaisuista myöntämällä
yritykselle “2014 Document Imaging Solutions Line of the Year” -palkinnon.

ConnectKey tuo lisähyötyä tulostuksenhallintapalveluihin

Tehokkuutta ja säästöjä mahdollistavia Xeroxin tulostuksenhallintapalveluita käyttävät organisaatiot saavat ConnectKeysta lisähyötyä. Esimerkiksi uudet
A4-monitoimitulostimet ovat vastaus asiakkaiden tarpeeseen pienemmästä ja taloudellisemmasta laitteesta, joka tarjoaa verkkoyhteyden ja laajan eri
ohjelmistojen tuen.

Saatavuus

Uudet ConnectKey-pohjaiset monitoimilaitteet, Xerox App Studio 2.0, ConnectKey-sovellukset ja Xerox Mobile Print Solution 3.0 ovat saatavilla välittömästi.
Xerox Secure Access Version 5.0 on saatavilla lokakuusta alkaen.

Xerox Europe
Jo yli 75 vuoden ajan, xerografian keksimisestä lähtien, Xerox on auttanut yrityksiä yksinkertaistamaan dokumentinhallinnan työnkulkuja. Olemme
liiketoimintaprosessien ja dokumentinhallinnan johtava osaaja maailmassa ja autamme tehostamaan toimintoja niin, että yritykset voivat keskittyä omaan
liiketoimintaansa. Xeroxin pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Norwalkissa, Connecticutissa. Xeroxin yli 140 000 työntekijää palvelevat asiakkaita 180
maassa tarjoten palveluita, tulostusratkaisuja ja ohjelmistoja yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille. Lisää osoitteessa www.xerox.com.

Xerox Europella on tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus
sijaitsee Ranskan Grenoblessa.
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