
Snabbare och bättre skrivare med nya ConnectKey

Stockholm, 18 september, 2014 – Xerox uppgraderar fyra av sina multifunktionsskrivare (MFP) och administrationsverktyget
ConnectKey (1,5). Uppgraderingarna ger användarna snabbare och säkrare utskrifter, samt en rad nya funktioner, appar och
produkter för ConnectKey.

– De som väljer att uppgradera kan räkna med reducerade kostnader, ökad flexibilitet och bättre produktivitet, säger Carl-Magnus Nilsson,
produktmarknadschef på Xerox Sverige.

Xerox satsar stort på MFP-lösningar och är enligt en ny IDC-rapport världsledande på Managed Print Services (MPS) för fjärde året i rad.

Uppgraderingen av administrationsverktyget täcker initialt fyra WorkCentre-modeller, med uppgradering av funktionalitet, appar och produkter
kopplat till mobilitet, säkerhet, molntjänster och produktivitet.

Fyra molnklara modeller

WorkCentre 6655 Colour A4 MFP:
60-ark duplex automatisk dokumentmatare
Maximal kapacitet på 1 250 ark
Upp till 36 sidor i minuten i både färg och svartvitt
Förenklad pekskärm

WorkCentre 3655 Monochrome A4 MFP:
Upp till 47 sidor i minuten med maximal kapacitet på 2 350 ark
Förstorad och förenklad pekskärm

WorkCentre 7970 Colour A3 MFP:
Upp till 70 sidor färg/svartvitt i minuten med möjlighet för C- och F-vikning

WorkCentre 5945/5955 Monochrome A3 MFP:
Skriver ut mellan 45 och 55 sidor i minuten
Bättre bildåtergivning med ny LED-teknik och Emulsion Aggregation toner

Utvidgade programvarulösningar

Nya, molnbaserade administrationsverktyg som gör det enklare för Xerox-partners att förändra och förbättra kundernas
användargränssnitt på kontrollpanelen (Extensible Interface Platform 3.0)
 
ConnectKey Xerox App Studio 2.0 ger användarna en förenklad print-on-demand-lösning som låter dem skriva ut direkt från flera olika
molnbaserade tjänster så som Microsoft Office 365 och Dropbox. Dessutom finns en app som låter användarna skriva ut från egen URL.
Oavsett om det är bakom en brandvägg eller i molnet.
 
En modulbaserad säkerhetslösning ger användarna en förenklad autentiseringsfunktion (Secure Access Version 5.0)
 
Förbättrad säkerhet och ökad flexibilitet för mobila utskrifter med Mobile Print Solution 3.0

Tillgänglighet
ConnectKey 1.5, tillsammans med Xerox App Studio 2.0, ConncectKey-appar och Xerox Mobile PrintSolution är tillgänglig nu. Xerox Secure
Access Version 5.0 blir tillgänglig i oktober. 
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Om Xerox Sverige
Ända sedan Xerografi uppfanns för mer än 75 år sedan, har Xerox förenklat arbetet för företag. I dag är Xerox världsledande inom
affärsprocesser och dokumenthantering, och hjälper människor att bli mer effektiva så att de kan fokusera på sina riktiga affärer. Med fler än
140 000 Xerox-anställda och med kunder i 180 länder tillhandahåller vi affärstjänster, utrustning för utskrift och tryck samt mjukvara för
kommersiella och offentliga organisationer. För mer information, besök www.xerox.com.

Xerox har sitt svenska huvudkontor i Kista, tillverkning och logistikverksamhet på Irland, Storbritannien och Holland, samt ett forsknings och
utvecklingscenter – Xerox Research Centre Europe – i Grenoble, Frankrike.


