Xerox ® Altalink ®
multifunctionele printer
De zwart-wit assistent voor op de werkplek,
geschikt voor machineparken.
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Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
multifunctionele printer
Maak kennis met onze nieuwste zwart--wit smart
multifunctionele printer, intelligent genoeg om de manier
waarop u werkt te veranderen. Dankzij de next-generation
“gereed voor mobiel” gebruikersmogelijkheden biedt
de AltaLink B8000 reeks gebruiksgemak, veiligheid en
de toekomstbestendige flexibiliteit van app-gebaseerde
workflows. Transformeer uw machinepark - en daarmee
uw onderneming.
INTELLIGENT EN PRODUC T IEF

KR ACHT IG EN SCHA ALBA AR

Dankzij de tablet-achtige gebruikersinterface
tot “zo uit de doos” mobielvriendelijke
connectiviteitsopties vindt u in de Xerox ®
AltaLink B8000-series multifunctionele
machines waarop medewerkers van
tegenwoordig zitten te wachten.

Bied interactieve training en ondersteuning
direct vanaf uw desktop met ons extern
bedieningspaneel. Zorg voor beheer van
al uw machines zonder server met Fleet
Orchestrator. Configureer een enkel
apparaat eenmaal, en laat vervolgens
de Fleet Orchestrator configuraties
automatisch toepassen en beheren
en geautomatiseerde workflows delen
tussen apparaten.

Deze machines, eenvoudig te beheren als
standalone machine of als onderdeel van
een uitgebreid machinepark, zijn ontworpen
om snelle multitasking en samenwerken
mogelijk te maken. Creëer gepersonaliseerde
apps met 1 aanraking om workflows met
meerdere stappen te automatiseren. Tik uw
nieuwe app aan om de opdracht die u heeft
geconfigureerd, uit te voeren. En bespaar tijd
door scannen naar meerdere bestemmingen,
inclusief een USB-stick, netwerklocatie en
SMB-deellocatie, allemaal in één bewerking.
Ga met één druk op de knop naar onze Xerox
App Gallery en download deze eenvoudig,
maar krachtige apps zonder server
naar uw AltaLink ® apparaat om de
gebruikerproductiviteit te verhogen
en dagelijks terugkerende routineklussen
te verkorten.
Ingeboouwde mobiele connectiviteit,
inclusief @printbyXerox, Google Cloud
Print™, Xerox ® Print Service Plug-in for
Android™, Airprint ®, Mopria® en optionele
Wi-Fi Direct ® biedt het tijdsbesparende
gemak dat uw personeel wil en nodig heeft.

Minder onderhoudsproblemen, minder
IT-ondersteuning, hoge-capaciteit
papierladen en de mogelijkheid om te
printen op verschillende papierformaten
resulteren in een hogere beschikbaarheid
en meer productiviteit. Het is mogelijk
om tegelijk te scannen, printen en faxen,
waardoor multitasking mogelijk wordt
tijdens drukke momenten — en door de
afwerkopties te kiezen kunt u uw AltaLink ®
machine aanpassen op elke werkomgeving
en aan elk documenttype, incl. boekjes,
brochures en posters.
GEÏNTEGREERDE BE VEILIGING

Geniet van uitgebreide beveiliging
via onze strategische benadering voor
het voorkomen van inbraken en om
documenten en gegevens veilig te houden.
Onze partnerschappen met McAfee en
Cisco zijn proactief gericht op risico's op
het niveau van het individuele apparaat,
het machinepark en het netwerk.
Door interactie met de toonaangevende
McAfee ® DXL- en Cisco ® pxGrid-platforms,
gebruiken Xerox ® AltaLink-apparaten een
georganiseerde respons die bedreigingen
neutraliseert bij de bron op het moment
dat ze plaatsvinden.
Meerlaagse beveiliging omvat
dataversleuteling, overschrijven van
harde schijf en branchecertificeringen.
De innovatieve Configuration Watchdog
(configuratietoezichthouder) zorgt ervoor
dat uw AltaLink-apparaten geconfigureerd
blijven overeenkomstig uw beveiligingsbeleid.

X E ROX® CO N N E C T K E Y®
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Intuïtieve gebruikerservaring
Een vertrouwde manier van werken met
een tabletachtige ervaring en interactief
aanraakscherm en de mogelijkheid tot
eenvoudig aanpassen.
Geschikt voor mobiele apparaten
en de cloud
Directe connectiviteit met de cloud en
mobiele apparaten via de gebruikersinterface,
met toegang tot in de cloud gehoste diensten
waarmee u overal en altijd kunt werken zoals
u dat wilt.
Toonaangevende beveiliging
Uitgebreide afdrukbeveiliging met
inbegrip van een krachtige combinatie
ingebouwde functies en diensten die
onbevoegde toegang voorkomen,
verdacht of kwaadaardig gedrag
detecteren en gegevens en documenten
beschermen.
Geschikt voor de nieuwe generatie
diensten
Gemakkelijke integratie van
Xerox ® Intelligent Workplace Services.
Maakt externe bewaking van
servicelevering en verbruiksartikelen
mogelijk.
De weg naar nieuwe mogelijkheden
Breid uw mogelijkheden direct uit
met toegang tot de Xerox App Gallery,
met praktische apps die zijn ontwikkeld
om digitale workflows te optimaliseren.
Schakel ons partnernetwerk in om
innovatieve, bedrijfsspecifieke
oplossingen te ontwerpen.
Lees meer over hoe u slimmer kunt
werken op www.ConnectKey.com.
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K I E S D E C O N F I G U R AT I E
DIE A AN UW EISEN VOLDOE T
1 S ingle Pass dubbelzijdige automatische
originelendoorvoer (DADF) scant documenten
tot 200 afbeeldingen per minuut.
2 L osse nieteenheid (optioneel) niet tot 50 vel
20 lb/75 gsm media.
3 L ade voor handmatige invoer verwerkt max.
100 vel 80 lb omslag/216 gsm.
4 Twee universele laden van 500 vel zijn
instelbaar tot 11 x 17 in./A3.
5 E nvelopkit (optioneel — vervangt lade 2) zorgt
voor probleemloze doorvoer tot 50 enveloppen.
6 D ubbele hogecapaciteitslade voor in totaal
3.600 vel letter/A4-papier.
7 H ogecapaciteitslade (optioneel) voor 3.300 vel.
Dit brengt de maximale capaciteit op 8.000 vel.
8 O pvangbak voor gestaffelde uitleg (OCT)
(optioneel) bevat 400 vel.
9 O ffice Finisher (optioneel bij AltaLink B8045/
B8055/B8065/B8075) niet 50 vel op meerdere
posities en optioneel perforeren.

11 H
 igh Volume Finisher (HVF) (optioneel bij
AltaLink B8065/B8075; vereist voor AltaLink
B8090) biedt 100 vel nieten op meerdere
posities en optioneel perforeren.
12 H igh Volume Finisher met Booklet Maker
(optioneel bij AltaLink B8065/B8075/B8090)
biedt niet alleen alle afwerkmogelijkheden
van de High Volume Finisher, maar biedt
ook het maken van boekjes met rughechting
(2 tot max. 15 vel / 60 pagina's).
13 Toetsenbord (optioneel)
14 Xerox ® geïntegreerde RFID-kaartlezer E1.0
(optioneel) voegt op kaart gebaseerde
verificatie toe met ondersteuning voor
meer dan 90 toegangskaarten.
15 N
 ear Field Communication (NFC) Tap-to-Pair
stelt gebruikers in staat om hun mobiele apparaat
te verbinden met een AltaLink B8000, waarbij
deze multifunctionele printer zal worden
toegevoegd aan hun lijst van machines,
waarna direct printen mogelijk wordt.
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10 O
 ffice Finisher met Booklet Maker (optioneel
bij AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) biedt
niet alleen alle afwerkmogelijkheden van de
Office Finisher maar biedt ook het maken van
boekjes met rughechting, maximaal 60 pagina's
(2-15 vel).
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MA AK KENNIS
MET EEN SUPERIEUR
A A N R A A K S C H E R M D AT
A A N E E N M O B I E L A P P A R A AT
DOET DENKEN
Bekijk ons volledig nieuw 10,1 inch
aanraakscherm - de interface die meer
aanpassingsmogelijkheden op eigen
wensen, gebruiksgemak en veelzijdigheid
biedt.
Door een vertrouwde, mobielachtige
ervaring te bieden — met ondersteuning
voor invoer via symbolen en taakgerichte
apps die hetzelfde uiterlijk hebben — zijn
minder stappen nodig, zelfs bij de meest
complexe opdrachten.
De bijzonder intuïtieve lay-out leidt
u van begin tot eind door elke taak, met
een natuurlijke hiërarchie die veelvuldig
gebruikte functies gecentreerd in het
midden plaatst. Bent u niet tevreden met
de plaats van een functie of app? Wilt
u snellere toegang tot app-instellingen?
Verander dan gewoon gemakkelijk de
lay-out van het aanraakscherm.
Deze ongeëvenaarde balans van
hardware-technologie in combinatie
met intelligente software zorgt ervoor
dat iedereen die werkt met de AltaLink
B8000-serie meer werk kan verzetten
in minder tijd. Test onze nieuwe
gebruikersinterface (UI) op
www.xerox.com/AltaLinkUI.

Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
multifunctionele printer
PRINTERSPECIFICATIES
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AltaLink® B8045

AltaLink® B8055

AltaLink® B8065

AltaLink® B8075

AltaLink® B8090

Snelheid

Max. 45 ppm

Max. 55 ppm

Max. 65 ppm

Max. 75 ppm

Max. 90 ppm

Maandelijkse duty cycle*

Tot 175.000 pagina's

Tot 200.000 pagina's

Tot 250.000 pagina's

Tot 300.000 pagina's

Tot 400.000 pagina's

Harde schijf/processor/geheugen

Minimum 250 GB HDD/1,9 GHz Quad Core/4 GB systeemgeheugen

Aansluitingen

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® met optionele Xerox® draadloze USB-adapter, NFC Tap-to-Pair

Kopiëren en printen

Kopieerresolutie: Tot 600 x 600 dpi; Printresolutie: Tot 1200 x 1200 dpi, 256 grijstinten

Eerste pagina binnen

3,8 seconden vanaf de glasplaat/
7,4 seconden via de dubbelzijdige automatische
originelendoorvoer (DAOD)

3,3 seconden vanaf de
glasplaat/7,2 seconden via
de (DOAD)

Eerste print binnen

Slechts 3,9 seconden

Slechts 4,9 seconden

Opwarmtijd (vanuit uit-stand)

Slechts 120 seconden

Printertalen

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versie 1.7, PCL® 5c/PCL 6, optionele XML-papierspecificatie (XPS)

PapierinvoerStandaard

Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 200 vel; Snelheid: tot 200 apm (dubbelzijdig);
Formaten: 125 x 138 mm to 297 x 432 mm
Handmatige invoer: 100 vel; Afwijkende formaten: A6 tot A3
Lades 1 en 2: Elk 500 vel; Afwijkende formaten: A5 tot A3
Dubbele grote papierlade-module: 3.600 vel in totaal (1.600 en 2.000 vel); A4

Optioneel
Papieruitvoer/Optioneel
Afwerking

2,9 seconden vanaf de
glasplaat/6,9 seconden
via de (DOAD)

4,9 seconden vanaf de
glasplaat/8,7 seconden
via de (DOAD)

Hogecapaciteitslade (HCF): 3.300 vel; A4 lange kant eerst
Enveloppenlade (vervangt lade 2): Max. 50 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Staffelopvangbak (niet beschikbaar bij B8090): 400 vel
Office Finisher (niet beschikbaar bij B8090): 2.000 + 250 vel lades, 50 vel nieten op meerdere posities, optioneel perforeren
Office Finisher met Booklet Maker (niet beschikbaar bij B8090): opvang voor 2.000 vel + 250 vel, 50 vel nieten op meerdere posities,
in de rug geniete boekjes maken (2 tot 15 vel (60 pagina's), optioneel perforeren
High Volume Finisher (HVF) (optioneel bij B8065/B8075; HVF of HVF met Booklet Maker is vereist voor B8090): 3.000 + 250-vel lades,
100-vel nieten op meerdere plaatsen, optioneel perforeren
High Volume Finisher met Booklet Maker (optioneel bij B8065/B8075/B8090): opvang voor 3.000 vel + 250 vel, 100 vel nieten op meerdere
posities, in de rug geniete boekjes maken (2 tot 15 vel (60 pagina's), optioneel perforeren
Losse nieteenheid: nieten van 50 vel (bij gebruik van 75 g/m2 papier), kan werkblad vereisen

INT UÏ T IE VE GEBRUIKER SERVARING
Aanpassen

Aanpassen op locatie, functie of workflow met Xerox® App Gallery-apps

Printerdrivers

Opdrachtidentificatie, Bidirectionele satus, Opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Application Defaults,
Xerox® Pull Print Driver

Xerox® Embedded Web Server

PC of Mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog

Bediening op afstand/Preview

Extern bedieningspaneel

Printfuncties

Printen vanaf USB, proefafdruk, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking,
roepassingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus

Scannen en faxen

Scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; handige functies: Scan naar home,
doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF; Faxfuncties: Walk-up fax (opties voor 1 lijn
of 3 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax doorsturen naar e-mail), faxdialing, universeel adresboek, optische tekenherkenning (OCR),
Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

G E S C H I K T VO O R M O BI E L E A P PA R AT E N E N D E C L O U D
Mobiele connectiviteit

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Mopria® Print Service Plug-in voor Android, NFC, Wi-Fi Direct
Printing

Mobiel printen

Xerox @printbyXerox-app. Zie meer op xerox.com/MobileSolutions; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
Ga voor meer informatie naar xerox.com/MobilePrinting.

Cloud-connectiviteit

Xerox App Gallery; Optioneel: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for
Office 365™, Connect for Box® en meer op xerox.com/CloudConnectorApps.

TOONAANGEVENDE BEVEILIGING
Netwerkbeveiliging

IPsec, HTTPS, SFTP en Versleutelde e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Netwerkverificatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication,
SSL, TLS, Beveiligingscertificaten, Automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, geautomatiseerde
respons op bedreigingen via McAfee DXL/Cisco pxGrid-integratie

Toegang tot apparaat

Gebruikerstoegang en interne firewall, poort/IP/domeinfiltering, auditlog, toegangsbeheer, gebruikersrechten, Configuration Watchdog;
Optioneel: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer E1.0, NFC-norm (verificatie via optionele Xerox®
Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; meer informatie op xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Gegevensbescherming

Versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2, gevallideerd) en Beeldoverschrijving, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity
Control (optioneel), Firmwareverificatie, Versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS en Drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security

Documentbeveiliging

Versleuteld beveiligd afdrukken, FIPS versleutelde printerdriver

G E S C H I K T VO O R D E N I E U W E G E N E R AT I E DI E N S T E N
Printbeheer

Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer op xerox.com/PrintManagement.

Beheer van al uw machines

Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools,
Configuration Cloning, Fleet Orchestrator

Duurzaamheid

Cisco EnergyWise®, Print User ID on Margins, Earth Smart Print Settings

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Xerox App Gallery

Ga naar xerox.com/AppGallery voor meer informatie over hoe u de mogelijkheden van uw MFP kunt uitbreiden en op nieuwe manieren kunt
werken met dedicated apps voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en meer. Beschikbare apps zijn onder andere Xerox® Easy
Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading en
Share Patient Information.

* Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

Ga voor uitgebreide specificaties, inclusief de meest recente specificaties,
naar www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.
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