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Drukarka wielofunkcyjna
Xerox ® VersaLink ®
Asystent biurowy, który potrafi wszystko. Nawet drukować.

Technologia
ConnectKey®

Drukarka wielofunkcyjna
Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
Co będzie Ci potrzebne jutro? Trudno jest przewidzieć przyszłość, ale z urządzeniami VersaLink
można się łatwo na nią przygotować. W rzeczywistości drukowanie to tylko jedna z wielu
możliwości. Ci asystenci biurowi z wbudowanymi, wszechstronnymi funkcjami zabezpieczeń
dostarczają funkcje niezbędne na co dzień w obecnym miejscu pracy, a w przyszłości będzie
można je rozbudowywać w miarę rozwoju firmy.
A DA P TO WA L N A T E C H N O LO G I A , K TÓ R A
D O S TO S O W U J E S I Ę D O U Ż Y T KO W N I K A

Twoja praca nieustannie ewoluuje, więc
potrzebujesz technologii, która zawsze jest o krok z
przodu. Urządzenie VersaLink z technologią Xerox®
ConnectKey® można dostosowywać w miarę
rozwoju technologii i procesów w pracy. Dzięki
regularnym aktualizacjom oprogramowania
układowego i stale rosnącej kolekcji narzędzi
zwiększających produktywność w galerii aplikacji
urządzenie VersaLink pomaga wyprzedzać zmiany.

B E Z P R O B L E M O W E W Y KO N Y WA N I E
Z A DA Ń

Szybka obsługa za pomocą ekranu dotykowego
w formie tabletu zapewnia równowagę między
prostotą i efektywnością, pozwalając oszczędzić
czas. Znajomy, intuicyjny interfejs użytkownika
prowadzi Cię przez zadania, eliminując dodatkowe
kroki. Dodatkowo interfejs możesz spersonalizować
zgodnie ze swoimi metodami pracy.
Funkcje mobilności, takie jak Wi-Fi Direct,
umożliwiają bezproblemowe drukowanie
bezpośrednio z ulubionych urządzeń przenośnych.
Za pośrednictwem funkcji NFC (Near Field
Communication) i smartfona użytkownik może
uwierzytelnić się i nawiązać połączenie w kilka
sekund, a aplikacja Xerox® Quick Link pozwala na
szybkie łączenie się i drukowanie bez pomocy
zespołów IT, co zmniejsza ich obciążenie.
W przypadku urządzeń VersaLink więcej możliwości
oznacza dodatkową wygodę, a nie większą
złożoność. Najnowocześniejsza funkcja skanowania
oraz automatyzacja fizycznych i cyfrowych
przepływów pracy umożliwiają błyskawiczne
skanowanie oraz przekształcanie informacji do
postaci cyfrowej i przekierowywanie ich, dzięki
czemu ograniczasz liczbę błędów i oszczędzasz czas.
Ponadto aplikacje branżowe przeznaczone dla
sektorów edukacji, opieki zdrowotnej, prawnych
i innych pomagają w zachowaniu łączności
i produktywności.

P O W I TA J C Y F R O WĄ E L A S T YC Z N O Ś Ć

D O S KO N A Ł A J A KO Ś Ć O B R A Z U

Tłumacz. Korektor. Kontroler formularzy.
Wszechstronne narzędzie do cyfryzacji. Z
urządzeniami VersaLink nawet najtrudniejsze
wyzwania stają się łatwe. Mając dostęp do
rosnącego portfolio aplikacji hostowanych w
chmurze oraz możliwości dostosowywania
rozwiązań do określonych potrzeb w ramach
programu partnerów Xerox, przygotujesz się
na wszystko.

Urządzenie VersaLink wyróżnia się wysoką
rozdzielczością drukowania 1200 x 1200 dpi,
zapewniając wyższy poziom jakości dokumentów.
Głęboka czerń i gładsze odcienie poprawiają jakość
komunikacji, a wyraźny tekst poprawia
przejrzystość i czytelność.

A dzięki dostępowi do platformy Xerox®
Workflow Central — chmurowemu rozwiązaniu
ułatwiającemu konwertowanie plików fizycznych i
cyfrowych do użytecznych formatów bezpośrednio
z interfejsu użytkownika VersaLink — nawet
skomplikowane zadania są łatwe. Pomaga on
wykorzystać pełen potencjał asystenta biurowego,
dzięki czemu będziesz działać produktywnie i
bezpiecznie w biurze i w podróży.

Z R Ó W N O WA Ż O N Y R O Z W ÓJ B E Z
KO M P R O M I S Ó W

Wszystkie urządzenia VersaLink spełniają lub
przewyższają najbardziej rygorystyczne, uznawane
na całym świecie standardy zrównoważonego
rozwoju, w tym EPEAT i ENERGY STAR®, co
przekłada się na korzyści dla środowiska bez
pogarszania wydajności ani jakości.

T E C H N O LO G I A X E R O X
PROAKTYWNE ZABEZPIECZENIA, NA
K TÓ R E M O Ż E S Z L I C Z YĆ

Wielowarstwowe zabezpieczenia urządzenia
VersaLink chronią wszystkie komponenty systemu.
Szereg proaktywnych funkcji zabezpieczeń
zapobiega nawet najbardziej zaawansowanym
zagrożeniom bezpieczeństwa od razu, gdy się
pojawią. Zaliczają się do nich złośliwe ataki,
rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania,
nieautoryzowany dostęp lub zmiany i naruszenia
powodujące przestoje.
Aby uprościć raportowanie i zarządzanie
zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem,
urządzenia VersaLink można zintegrować z
narzędziami do zarządzania informacjami i
zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM1).
Technologia białej listy McAfee® stale monitoruje,
wykrywa i blokuje zagrożenia w czasie
rzeczywistym. Z kolei zautomatyzowane odpowiedzi
funkcji zabezpieczeń zapewniają nieocenioną
oszczędność czasu i spokój ducha.

CONNECTKEY
Intuicyjna obsługa
Sterowanie gestami na ekranie dotykowym w
formie tabletu. Łatwa personalizacja, a także proste
przepływy pracy i funkcje.
Gotowość do pracy w środowisku mobilnym
i w chmurze
Usługi hostowane w chmurze zapewniają
elastyczność środowiska mobilnego.
Natychmiastowe łączenie z chmurą i urządzeniami
przenośnymi bezpośrednio z interfejsu
użytkownika.
Kompleksowe zabezpieczenia
Uniemożliwiaj nieautoryzowany dostęp, wykrywaj
zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty,
korzystając z wbudowanych, proaktywnych funkcji
zabezpieczeń.
Dostęp do usług Managed Print Services
Większa wydajność, produktywność i
bezpieczeństwo w miejscu pracy w ramach
bezproblemowej integracji z usługami Xerox®
Managed Print Services.
Brama do nowych możliwości
Pracuj jak najlepiej dzięki aplikacjom z galerii Xerox
App Gallery. Nie widzisz aplikacji, która odpowiada
Twoim potrzebom? Nasi partnerzy mogą
opracować rozwiązanie niestandardowe.
Dowiedz się więcej na temat rozszerzania
i dostosowywania możliwości w witrynie
www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

Drukarka wielofunkcyjna
Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
Konfiguracja
Interfejs użytkownika na intuicyjnym,
7-calowym, odchylanym ekranie
dotykowym w formie tabletu umożliwia
proste wykonywanie zadań zaledwie kilkoma
dotknięciami i personalizowanie środowiska
pracy. Uzyskaj dostęp do ponad 100
aplikacji zwiększających produktywność za
pośrednictwem galerii Xerox App Gallery.
Wypróbuj interfejs na stronie xerox.com/
VersaLink7100UI.

Jednoprzebiegowy automatyczny
podajnik dokumentów do druku
dwustronnego (DADF) na
130 arkuszy2 oszczędza czas,
skanując równocześnie obie strony
dokumentów dwustronnych z
prędkością do 80 obrazów na minutę.
Wysoka pojemność zwiększa
produktywność, szczególnie w
przypadku zadań wymagających
dużych partii skanowanych lub
kopiowanych dokumentów.

Standardowa taca 1 na
520 arkuszy2 mieści nośniki o
rozmiarach od 5,5 x 7,17 cala
do 11,69 x 17 cala/od 139,7 x
182 mm do 297 x 431,8 mm.

Taca boczna na 100 arkuszy mieści
nośniki o rozmiarach od 3,5 x
3,87 cala do 11,69 x 17 cali/od 88,9 x
98,4 mm do 297 x 431,8 mm.

MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA

Wnęka na czytnik kart oraz
wbudowany port USB3.

WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ Z OPCJAMI WYKAŃCZANIA2

P OJ E M N O Ś C I P R Z E Z Z A S TO S O WA N I E
J E D N E J Z O P C J I P O DAWA N I A 2
Moduł z jedną tacą (opcjonalny
w przypadku modelu biurkowego)
zwiększa łączną pojemność do
1140 arkuszy (wraz z tacą
boczną).
Moduł podstawy zapewnia
łączną pojemność 1140 arkuszy
(wraz z tacą boczną) i miejsce do
przechowywania tonera i innych
materiałów eksploatacyjnych.
Moduł z trzema tacami
(opcjonalny w przypadku modelu
biurkowego) zwiększa łączną
pojemność do 2180 arkuszy
(wraz z tacą boczną).

Finiszer biurowy z
układarką na 500 arkuszy
ma zaawansowane funkcje
wykańczania, zszywania w
3 pozycjach i opcjonalnego
dziurkowania.

Finiszer biurowy z
broszurownicą upraszcza
tworzenie broszur, w tym
przegniatanie i zszywanie
grzbietowe. Umożliwia
tworzenie 64-stronicowych
broszur zszywanych grzbietowo
(od 2 do 16 arkuszy).

Podwójna offsetowa taca
wyjściowa4 mieści do 250
arkuszy na każdej tacy.

Zintegrowany finiszer biurowy
układa 500 arkuszy i zszywa 50
arkuszy w dwóch pozycjach.

Moduł z podwójną tacą
zwiększa łączną pojemność do
3140 arkuszy (wraz z tacą
boczną).
Taca na koperty o pojemności
60 kopert może zastąpić tacę 1.
Podajnik o dużej pojemności
mieści 2000 arkuszy papieru w
formacie Letter/A4, zwiększając w
ten sposób maksymalną
pojemność do 5140 arkuszy.

Półka robocza z podręcznym
zszywaczem umożliwia
zszywanie do 50 arkuszy
i zapewnia dużo miejsca
do sortowania dokumentów.

Drukarka wielofunkcyjna
Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
DANE TECHNICZNE
URZĄDZENIA

Technologia
ConnectKey®

VersaLink B7125

VersaLink B7130

VersaLink B7135

Prędkość

Do 25 str./min

Do 30 str./min

Do 35 str./min

Wydajność miesięczna6

Do 107 000 stron

Do 129 000 stron

Do 153 000 stron

Dysk twardy/procesor/pamięć

Dysk twardy 320 GB4/procesor dwurdzeniowy 1,05 GHz/pamięć 4 GB

5

Łączność

Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC

Funkcje kontrolera

Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox® App Gallery,
narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online

kopiowania i drukowania Rozdzielczość

Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do 1200 x 1200 dpi

Czas kopiowania pierwszej strony
(minimalny)

Zaledwie 5,8 s w trybie czarno-białym

Zaledwie 4,3 s w trybie czarno-białym

Zaledwie 4,3 s w trybie czarno-białym

Czas drukowania pierwszej strony

Zaledwie 6,2 s w trybie czarno-białym

Zaledwie 5,2 s w trybie czarno-białym

Zaledwie 4,8 s w trybie czarno-białym

(minimalny)
Języki opisu strony

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™

Wejście papieru2standardowe

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): 130 arkuszy: Prędkość: do 80 obr./min;
rozmiary niestandardowe: 1,93 x 3,35 cala do 11,69 x 17 cali/49 x 85 mm do 297 x 431,8 mm
Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm
Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm

Wybierz jedną opcję

Moduł z jedną tacą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm
Moduł z jedną tacą i podstawą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm
Moduł z trzema tacami (1560 arkuszy): 520 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm
Moduł z podwójną tacą (2520 arkuszy): Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm;
taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali i 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5; taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali i 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5

Opcjonalne
Wyjście papieru/standardowe
Wykańczanie2opcjonalne

Taca na koperty: Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cali do 6,4 x 9,5 cali/98 x 148 mm do 162 x 241 mm
Podajnik o dużej pojemności (HCF): 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali i 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5
Taca wewnętrzna na 500 arkuszy
Podwójne offsetowe tace wyjściowe4: 250 arkuszy każda; dolna taca umożliwia rozsuwanie wydruków
Zintegrowany finisher biurowy: Układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, dwie pozycje zszywek
Finiszer biurowy: Układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (zgięcie, zszywanie siodełkowe)
Podręczny zszywacz i powierzchnia robocza: Zszywa 50 arkuszy

INTUICYJNA OBSŁUGA
Dostosowywanie

Dostosowywanie interfejsu użytkownika, funkcje pokazywania/ukrywania, personalizowanie środowiska pracy użytkownika za pomocą opcji uwierzytelniania, tworzenie aplikacji 1-Touch

Sterowniki druku

Identyfikacja pracy, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie pracy, sterownik Xerox® Global Print Driver®, ustawienia domyślne aplikacji, sterownik Xerox® Pull Print Driver

Xerox® — wbudowany serwer sieci Web

Komputer lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, zdalny panel sterowania

Funkcje drukowania

Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie
dwustronne, tryb szkicu; opcjonalnie: drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive) za pomocą aplikacji opcjonalnych

Skanowanie i faksowanie

Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego,
plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub trzech linii, w tym faks
LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), faks serwera, sterownik TWAIN
(skanowanie); opcjonalnie: skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive)

GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE
Łączność mobilna

NFC (Near Field Communication); opcjonalnie: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)

Drukowanie mobilne

Mopria® Print Service, Apple AirPrintTM, Xerox® Print Service (Android), aplikacja Xerox® @PrintByXerox; opcjonalnie: Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Skanowanie mobilne

Mopria® Scan, Apple AirPrintTM; opcjonalnie: Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Gotowość do pracy w chmurze

Obsługa usług zdalnych; opcjonalnie: bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pomocą aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie
xerox.com/AppGallery)

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenia sieciowe

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, McAfee Enterprise Security Manager1, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie
komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE
(Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami McAfee DXL/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-2

Dostęp do urządzeń

Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, dziennik audytu, kontrole dostępu, uprawnienia użytkowników, TPM; opcjonalnie: zestaw umożliwiający
korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)7, zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem
i bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiazania-do-zarzadzania-drukiem)

Ochrona danych

Wbudowana kontrola dodawania do listy dozwolonych elementów McAfee, weryfikacja oprogramowania układowego, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i
sterowników, zaszyfrowane i podpisane wiadomości e-mail, zaszyfrowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2) z nadpisywaniem obrazu; opcjonalnie: Xerox Workplace Cloud/Suite
Content Security, McAfee Integrity Control

Bezpieczeństwo dokumentów

Trwa ocena pełnego systemu certyfikacji Common Criteria Certification (ISO 15408) względem HCD PP, zaszyfrowany bezpieczny druk, dane FIPS 140-2 zaszyfrowane przy użyciu sterowników
druku

DOSTĘP DO USŁUG MANAGED PRINT SERVICES
Zarządzanie usługami drukowania

Standardowe zliczanie Xerox®; opcjonalnie: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji na stronie
www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement

Zarządzanie flotą/urządzeniami

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox®, klonowanie konfiguracji;
opcjonalnie: rozwiązanie Managed Print Services, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud7

Zabezpieczenia

Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów),
zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM1, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI
Aplikacje firmy Xerox i partnerów

Zautomatyzuj codzienne procesy za pomocą aplikacji tłumaczących, redagujących i konwertujących tekst na dźwięk lub notatki odręczne na pliki tekstowe oraz dokumenty papierowe do
aplikacji Microsoft — wszystko to za pomocą jednej platformy chmurowej. Lub odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze, aby wyszukać aplikacje według
branży lub przepływu pracy

Oprogramowanie i rozwiązania

Xerox DocuShare (xerox.com/ecm), XMPie (www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-spersonalizowane-oprogramowaniekomunikacyjne), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiazania-do-zarzadzania-drukiem), Xerox WorkFlow Central Platform

Obsługa SIEM z menedżerem urządzeń Xerox®; 2 Pojemności na podstawie nośnika o gramaturze 75 g/m²; pojemności mogą się różnić w przypadku nośników o innych gramaturach. 3 Porty USB można wyłączyć.
Dysk twardy i podwójne offsetowe tace wyjściowe są opcjonalne w przypadku modelu biurkowego. 5 Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. 6 Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu
miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę; 7 Niedostępne na wszystkich rynkach. Certyfikaty: xerox.com/OfficeCertifications
1
4

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/connectkey/versalink.
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