
Xerox® ConnectKey® 1.5 
Technologie
De juiste technologie voor de uitdagingen  
van vandaag en de taken van morgen.

Xerox® ConnectKey® 1.5 
Technologie
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De talloze oplossingen die 
beloven uw meest urgente 
problemen te verhelpen worden 
al gauw overweldigend. De 
juiste oplossing voor uw mensen 
kiezen wordt steeds complexer. U 
wilt oplossingen die gewoon de 
klus klaren, achter de schermen – 
oplossingen die er zijn wanneer u ze 
nodig hebt.

Met onze multifunctionele printers, 
gebouwd op Xerox® ConnectKey® 
Technologie, kunt u zich op uw werk 
concentreren in plaats van op de 
technologie, een cruciaal voordeel 
voor zowel elk MKB-bedrijf als voor 
hun klanten. Deze gemakkelijk te 
implementeren technologie biedt 
concrete, praktische oplossingen die 
zorgen voor een goede stroomlijning 
van de manier waarop u belangrijke 
informatie communiceert, verwerkt 
en deelt, complexe papiergestuurde 
opdrachten eenvoudiger maken en 
de kosten omlaag brengen.
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Oplossen van de hedendaagse  
complexiteiten.
ConnectKey is een baanbrekende architectuur 
van Xerox die de allernieuwste controller-
technologie integreert met geavanceerde 
software-oplossingen, zodat u cruciale 
bedrijfsprocessen kunt vereenvoudigen.

Of u de machines zelf beheert of kiest voor 
een Xerox® Managed Print Service, u profiteert 
altijd van de programma's die ConnectKey u 
biedt om in uw kosten te snijden en te blijven 
groeien. 

ConnectKey is de basis van veel van onze 
multifunctionele printers en een hele reeks 
'cloud-ready' en mobiele werkoplossingen. 
Met de gebruiksvriendelijke interface, 
praktische en innovatieve functies, en 
ongeëvenaarde productiviteit leidt u papier 
naar digitale workflows, brengt u informatie 
naar de mensen die het nodig hebben, en 
verhoogt u het tempo in uw bedrijf met 
sneller, flexibeler documentbeheer. Onze 
partnerschappen met McAfee® en Cisco® 
zorgen voor extra lagen beveiligingssoftware 
en een uitgebreide zichtbaarheid aan IT. 

Omdat Xerox® zowel de hardware als de 
controller voor uw ConnectKey-portfolio 
ontwerpt en produceert, kunt u er zeker van 
zijn dat alles naadloos met elkaar werkt. We 
hebben de workflows vereenvoudigd met tools 
als ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey 
for DocuShare® of Business Process 
Outsourcing integratie door Xerox. 

Meer informatie over Xerox® ConnectKey vindt 
u op www.xerox.com/connectkey.

Xerox® ConnectKey® Technologie, een nieuwe definitie van 
eenvoud.
Wanneer uw bedrijf wordt uitgerust met Xerox, profiteert u van een 
constante gebruikerservaring en praktische innovaties die de manier van werken 
vereenvoudigen. Omdat het is gebaseerd op ConnectKey Controller en ConnectKey 
Solutions, zijn documenten in de steeds veranderende werkomgeving van nu 
eenvoudig, veilig en slim te beheren.
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Overal verbinden en delen.
Deze multifunctionele printers: bieden krachtig 
scannen met één druk op de knop, workflows 
in diverse formaten, zoals doorzoekbare 
tekst, PDFs met één of meerdere pagina’s 
die u de mogelijkheid bieden informatie 
te delen en te archiveren waar dat het 
meeste nut heeft. U kunt uw documenten 
delen via standaard netwerkmappen, 
e-mail, cloudgebaseerde opslagplaatsen 
(Google Docs™, SalesForce.com, Office 365, 
DropBox™, enz.), hulpprogramma's voor 
documentbeheer of 'back-end'-systemen voor 
bedrijfsmiddelenplanningen.

Vrijheid op kantoor en daarbuiten
Nu smartphones en tablets steeds vaker 
onontbeerlijke hulpmiddelen zijn in een 
bedrijf, hebt u een multifunctionele machine 
nodig die klaarstaat om u te verbinden 
met uw werknemers in de buitendienst. 
Multifunctionele printers met ConnectKey 
kunnen draadloos verbonden worden, wat 
u de vrijheid geeft de machine op meer 
bereikbare plekken te plaatsen zonder 
extra kosten voor netwerkinfrastructuur. 
Met ondersteuning voor protocollen als 
Apple® AirPrint kunnen gebruikers of gasten 
bovendien ook eenvoudig verbinding maken 
en printen vanaf hun iOS® smartphones 
of tablets. Xerox®-apparaten met 
ConnectKey zijn Mopria™-gecertificeerd. Deze 
certificering zorgt voor eenvoudiger mobiel 
printen voor tablets en smartphones naar 
Xerox®-apparaten.

Op kantoor of daarbuiten, leer meer over 
waarom Xerox de enige keuze is voor de 
mobiele werkende mens op  
www.xerox.com/mobile.

Gemak voor de manier waarop u vandaag de dag werkt. 
Omdat personeel ook werkzaam is buiten kantoor en buiten kantoortijden, 
bieden Xerox® multifunctionele printers met ConnectKey® mobiele print- en 
scanoplossingen die volledig integreren met cloudgebaseerde technologieën en 
mobiele apparaten. U profiteert van meer gemak, verhoogde productiviteit en een 
hoger rendement van uw infrastructuur.
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Tijdsbesparende administratie.
Met Xerox beschikt u over hulpmiddelen 
waarmee iedereen nieuwe workflowprocessen 
of andere taken kan implementeren, van 
een bekwame beheerder van honderden 
toestellen tot iemand die een enkel toestel 
beheert. Ingebouwde hulpprogramma's 
helpen u potentiële problemen aan te pakken, 
waardoor op Xerox® ConnectKey® gebouwde 
multifunctionele printers langer productiever 
blijven. En wanneer u hulp nodig heeft, is 
snelheid essentieel. Daarom zetten we onze 
online ondersteuning en geïntegreerde, 
door iedereen te volgen helpvideo’s op het 
voorpaneel zodat u meteen hulp krijgt, en 
online hulp in onze printerdrivers.

Onze Remote Control Panel-functie verkort 
de wachttijd op hulp nog meer door real-
time training en het oplossen van problemen 
van overal mogelijk te maken. Zo kunt u 
problemen meteen aanpakken en hoeft u 
niet langer te wachten tot er iemand komt 
kijken. Het aanpassen van oplossingen wordt 
mogelijk gemaakt door Xerox Extensible 
Interface Platform® serverless technologie, 
waarmee ConnectKey apps kunnen worden 
gemaakt, die op deze multifunctionele 
printers functioneren zonder dat er extra 
IT-infrastructuur nodig is. Op die manier 
kunt u het gebruiksgemak van uw machine 
vergroten met een keur aan mogelijkheden, 
van ondersteuning tot scannen. Wilt u meer 
weten, ga dan naar   
www.office.xerox.com/connectkey/apps.

Geen obstakels meer. 
Xerox ConnectKey Technologie maakt functies 
mogelijk zoals het adresboek met favorieten, 
waarmee u uw bestaande contacten naadloos 
kunt importeren en uitrollen naar meerdere 
ConnectKey-machines. 

Meer informatie over andere manieren  
om de productiviteit aanzienlijk te verbeteren  
in partnerschap met Xerox, vindt u op  
www.xerox.com/mps.

De manier waarop u wilt werken.
Uw bedrijf werkt in het tempo van de mogelijkheden. Om bij te blijven hebt u 
de juiste soort hulp nodig – een oplossing waarmee u niet alleen vandaag uw werk 
sneller kunt doen, maar die u ook de middelen biedt om op nieuwe en betere wijze 
met uw collega's en klanten te werken.
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Overal beter beveiligd. 
Xerox® ConnectKey® biedt het breedste scala 
geavanceerde functies en technologieën 
om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijke 
informatie van uw bedrijf veilig blijft. Onze 
standaard beveiligingsfuncties, die meteen 
klaar zijn voor gebruik, omvatten 256-bits 
harde schijf versleuteling, bescherming door 
McAfee®, Image Overwrite, beveiligd printen 
met tijd wissen en e-mailen naar externe 
mailservers, plus nog een reeks andere 
beveiligingsmaatregelen die de cruciale 
informatie van uw bedrijf op kwetsbare 
punten beschermen.

Voldoen aan standaarden. 
Een simpele installatie en beheer van 
een allesomvattende, uit meerdere lagen 
bestaande beveiliging zijn cruciale factoren in 
het succes van elk bedrijf. Xerox® technologie 
is getest en gevalideerd om bescherming 
te bieden tegen ongeautoriseerde toegang 
overeenkomstig de kwaliteitseisen van 
meerdere belangrijke industrieën.

Meer informatie over een betere  
beveiliging met Xerox, vindt u op 
www.xerox.com/security.

Veilig verbinding maken.
Uw gegevens. Uw onderneming. Uw machine toegankelijk maken voor iedereen 
brengt risico's met zich mee. Het is cruciaal dat u begrijpt dat multifunctionele 
printers potentiële openingen bieden voor kwaadaardige activiteiten.

Sterk Partnerschap 

In de Xerox® multifunctionele printers 
met ConnectKey® is McAfee®-technologie 
geïntegreerd, wat heeft geresulteerd in 
de eerste multifunctionele printers in de 
branche die zichzelf beschermen tegen 
mogelijke bedreigingen van buitenaf. 
McAfee’s whitelistings zorgt ervoor dat 
op uw machines alleen veilige, vooraf 
goedgekeurde systeembestanden worden 
uitgevoerd, waardoor u de software 
minder handmatig hoeft bij te werken ter 
bescherming tegen nieuwe bedreigingen. 
De naadloze integratie van de Xerox® 
Managed Print Services hulpprogramma's 
en McAfee maakt volgen en toezicht 
houden eenvoudig.

Bovendien zorgt de automatische 
integratie van Cisco® TrustSec Identity 
Services Engine (ISE) voor uitgebreide 
zichtbaarheid in alle eindpunten van 
multifunctionele printers met ConnectKey 
om IT-gericht beveiligingsbeleid en 
naleving af te dwingen.
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Bespaart tijd zodat u geld kunt 
besparen.
ConnectKey® technologie past zich aan 
uw behoeften aan, te beginnen met heel 
simpele controlemiddelen om het gebruik 
te beperken en kleurafdrukken te reguleren. 
De beschikbare gebruikersrechtencontrole 
integreert met uw interne verificatiesysteem - 
zodat u kunt voorkomen dat bepaalde of niet 
geverifieerde gebruikers specifieke functies 
op de gebruikersinterface kunnen zien en het 
afdrukken van documenten in kleur of eenzijdig 
kunt beperken, voor iedereen of per applicatie, 
per tijdstip of per dag van de week. En met 
onze Microsoft® Windows® printerdrivers kunt 
u per applicatie diverse instellingen opslaan, 
zodat uw gebruikers minder wijzigingen hoeven 
te maken en er minder kans op fouten is.

Minder energieverbruik voor grotere 
besparingen.
Als partner van het internationale ENERGY 
STAR®-programme, biedt elke nieuwe 
generatie van Xerox® producten meer 
functionaliteit en een lager energieverbruik 
– wat onze klanten geld bespaart en hun CO²-
uitstoot verkleint.

ConnectKey multifunctionele printers zijn 
bovendien compatibel met oplossingen voor 
energiebeheer zoals Cisco® EnergyWise. 

Meer informatie over de inspanningen van 
Xerox op het gebied van duurzaamheid, vindt 
u op www.xerox.com/environment.

Makkelijke verificatie

Xerox® multifunctionele printers 
met ConnectKey® kunnen worden 
geüpgraded met optionele oplossingen 
voor een nog grotere kostenbewaking.  
Ze ondersteunen meer dan 85 
kaarttypes, laten gebruikers op de 
machine inloggen met een fysieke 
kaart, studenten-ID of pasje en bieden 
een veilige methode voor verificatie en 
administratieve doeleinden.

Kostenbesparingen met simpele oplossingen.
Voor succes, dient u overal waar mogelijk binnen uw bedrijf kosten te 
verlagen.  Met Xerox verkrijgt u een belangrijk voordeel op uw concurrenten  
met innovatieve tools die u helpen tijd te besparen, kosten te bewaken, de 
printprocessen in uw bedrijf te vereenvoudigen en een aanzienlijk rendement  
op uw investeringen te behalen.
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2013

GLOBAL EXCELLENCE IN 
TECHNOLOGY INNOVATION AWARD

Xerox® ConnectKey® productportfolio

Wilt u meer weten? Bezoek ons op www.xerox.com/connectkey 
© 2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey®, DocuShare®, 
Global Print Driver®, Mobile  Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre™, Xerox Extensible Interface Platform® en Xerox Secure Access 
Unified ID System® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mopria™ is een handelsmerk van de 
Mopria Alliance. Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat deze producten voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen 
voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De informatie in deze brochure kan zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Geüpdated 9/14  BR8279 XOGBR-52DE

Xerox® ColorQube®  
9302/9303 Multifunctionele 
kleurenprinter

55 ppm
kleur 60 ppm

z/w

Xerox® WorkCentre™ 
5865/5875/5890 
multifunctionele printer

90 ppm
z/w

Xerox® WorkCentre™ 
5945/5955 multifunctionele 
printer*

55 ppm
z/w

Xerox® WorkCentre™ 
7220/7225 multifunctionele 
kleurenprinter

25 ppm
kleur 25 ppm

z/w

Xerox® WorkCentre™ 
7970 multifunctionele 
kleurenprinter

70 ppm
kleur 70 ppm

z/w

Xerox® WorkCentre™ 
7830/7835/7845/7855 
multifunctionele 
kleurenprinter

50 ppm
kleur 55 ppm

z/w

Xerox® ColorQube® 
8900 multifunctionele 
kleurenprinter

44 ppm
kleur 44 ppm

z/w

Xerox® WorkCentre™ 3655 
multifunctionele printer

45 ppm
z/w

Xerox® WorkCentre™ 
6655 multifunctionele 
kleurenprinter

35 ppm
kleur 35 ppm

z/w

Key ConnectKey 1.5 Technologie en Solutions-mogelijkheden

Gemak Standaard Apple AirPrint, Single Touch Scan, Xerox® Mobile Express Driver®, Xerox® Printback, Mopria™-gecertificeerd

 Optioneel ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Wi-Fi-kit, Xerox® Mobiel printen, Xerox® Mobiel printen Cloud

Productiviteit 
 Standaard

Adresboekintegratie, Remote Control Panel, Application Defaults, Doorzoekbare PDF, Print Around, TWAIN-ondersteuning, Scannen naar Home, Scannen naar e-mail, 
Scannen naar mailbox, Klonen, Online-ondersteuning via gebruikersinterface en printerdriver, Colour By Words, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® CentreWare® Web

 Optioneel ConnectKey®-apps, Xerox® Scannen naar PC Desktop® SE en Pro, Foreign Device Interface-kit, Unicode Fonts-kit

Beveiliging Standaard McAFee® embedded, compatibel met McAfee ePO, harde schijf overwrite, 256-bits versleuteling (voldoet aan FIPS 140-2), beveiligd printen, beveiligd faxen, beveiligd 
e-mailen, Cisco® TrustSec integratie (ISE), netwerkverificatie, SSL, SNMPv3, certificering volgens Common Criteria

 Optioneel McAfee Integrity Control, Smart Card-kit (CAC/PIV/ .NET), Xerox® Secure Access Unified ID System®,

Kostenbewaking 
 Standaard Print beleid, gebruikersrechten, Xerox® Standard Accounting, Cisco® EnergyWise beschikbaar in Xerox® Power MIB, Earth Smart Print Driver

 Optioneel Equitrac® Professional, Equitrac Office®, Equitrac Express®, YSoft® SafeQ®, Print Audit en nog veel meer Alliance Partner Solutions

A4

A3

Xerox® machines gebouwd op 
ConnectKey technologie bieden 
concrete, praktische oplossingen die 
zorgen voor een goede stroomlijning  
van de manier waarop u belangrijke 
informatie communiceert, verwerkt 
en deelt, complexe papiergestuurde 
opdrachten eenvoudiger maakt en 
de kosten omlaag brengt terwijl uw 
gegevens goed worden beveiligd.

Vermelde printsnelheden zijn gebaseerd op het afdrukken op A4 media 
en geven meestal de hoogst beschikbare afdruksnelheid weer.

* WorkCentre 5945/5955 is gebouwd op ConnectKey 1.0 technologie, in 
afwachting van ConnectKey 1.5 technologie upgrade.
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