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Velmi snadno se můžete ztratit 
v záplavě řešení, která slibují 
odstranění vašich nejvážnějších 
problémů. Volba správného řešení pro 
vaše lidi je složitá. Chcete řešení, která 
snadno zvládnou vše, co potřebujete 
– řešení, která pro vás pracují, když to 
potřebujete, ale která nenarušují vaši 
činnost, protože zkrátka fungují.

Naše multifunkční tiskárny založené 
na technologii ConnectKey™ vám 
umožní soustředit se na práci, nikoli 
na technologii. Nabízí významnou 
výhodu jak malým a středním firmám, 
tak i velkým podnikům. Tyto systémy 
se velmi snadno zavádějí a poskytují 
skutečná a praktická řešení, která 
dokážou usnadnit komunikaci, 
zdokonalit zpracování a sdílení 
důležitých informací, zjednodušit 
složité pracovní postupy vyžadující 
použití papíru a snížit náklady. 

 



Řešení složitých úloh dneška.
Dokumenty jsou měnou firmy. Leží v  centru 
důležitých pracovních procesů a hrají 
důležitou roli v každém aspektu činnosti firmy. 
Když byla dotázána skupina IT manažerů, 
manažerů firem a mobilních pracovníků, 
70% z nich odpovědělo, že optimalizace 
toku dokumentů by jim umožnila rychleji 
reagovat na potřeby trhu, zatímco pro 
62% by to znamenalo zvýšení celkových 
příjmů*. Proč? Protože zvýšená produktivita 
zaměstnanců má strategický dopad na výši 
příjmů. Produktivnější zaměstnanci se mohou 
více věnovat inovacím a zákaznické službě 
a mohou získávat více zákazníků a zvyšovat 
konkurenceschopnost firmy.

Představte si kancelářské prostředí, kde 
všechna tisková zařízení mají stejné klíčové 
funkce, takže se velmi snadno používají 
a zjednodušují školení uživatelů, což omezuje 
vznik chyb a urychluje osvojení znalostí 
o technologiích. Společná architektura 
technologie ConnectKey nabízí špičkové 
zabezpečení, jehož dokladem je naše 
průlomové partnerství se společnostmi 
McAfee® a Cisco®. Výsledkem partnerství 
jsou další úrovně bezpečnostního softwaru 
a vyšší informovanost oddělení IT.

Zjednodušení pracovních procesů zákazníků 
pomocí nástrojů, jako je například integrace 
nástrojů ConnectKey for SharePoint® nebo 
Business Process Outsourcing prostřednictvím 
řešení LiveKey, přináší velké úspory 
a automatizaci procesů. 

Řešení ConnectKey snižují odpad a spotřebu 
papíru a poskytují více času na efektivnější 
práci. Navíc kompatibilita s řešeními řízení 
spotřeby energie, jako je například produkt 
Cisco EnergyWise, a řada inovativních 
funkcí snižují spotřebu energie, abyste 
mohli dosáhnout cílů udržitelnosti. Tento 
úžasný ekosystém jsme vylepšili tím, že jsme 
prostřednictvím škálovatelných a mobilních 
řešení s podporou cloudu poskytli mobilním 
pracovníkům možnost pracovat způsobem, 
který jim vyhovuje.

Ať už si budete spravovat zařízení sami, 
nebo zvolíte službu spravovaného tisku 
společnosti Xerox®, díky výhodám nástrojů 
řešení ConnectKey budete moci snížit 
náklady a zajistíte si růst firmy.

Více informací o řešení Xerox® 
ConnectKey získáte na adrese 
www.xerox.com/connectkey.

Xerox® ConnectKey™ – jednoduchost zcela jinak.
ConnectKey je softwarový ekosystém poskytující stavební bloky k zjednodušení 
pracovních procesů s využitím multifunkčních tiskáren.

*"Budoucnost dokumentů: Způsob, jakým podporují fungování firmy, 
dnes a zítra." Globální průzkum IDC sponzorovaný společností Xerox, 
leden 2012.



Připojení a sdílení kdekoli.
Multifunkční tiskárny ConnectKey umožňují 
velmi jednoduché skenování v různých 
formátech, jako jsou například jedno 
a vícestránkové prohledávatelné soubory PDF, 
které umožňují distribuci a archivaci informací 
tam, kde je to nejžádanější. Dokumenty 
můžete sdílet prostřednictvím standardních 
síťových složek, e-mailů, cloudových úložišť 
(DropBox™, Google Docs, Evernote® atd.), 
nástrojů pro správu dokumentů nebo 
backendových podnikových systémů 
pro plánování zdrojů.

Volnost v kanceláři i na cestách.
Při záplavě chytrých telefonů a tabletů jako 
nezbytných firemních nástrojů potřebujete 
multifunkční zařízení připravené na propojení 
s pracovníky na cestách. Multifunkční tiskárny 
ConnectKey lze připojit bezdrátově, což 
umožňuje umístění zařízení na přístupnější 
místa bez dalších nákladů na infrastrukturu 
sítě. Podpora protokolů, jako je například 
Apple AirPrint™, umožňuje uživatelům nebo 
hostům snadné připojení a tisk ze svých 
chytrých telefonů a tabletů na platformě iOS. 

Ať jste na cestách nebo v kanceláři, na 
následujících stránkách se dozvíte, proč jsou 
produkty společnosti Xerox jedinou volbou 
dnešních mobilních pracovníků:  
www.xerox.com/mobile.

Praktické funkce pro současný způsob práce. 
Pro pracovníky, kteří se neomezují prostorem kanceláře a standardní 
pracovní dobou od devíti do pěti, nemusí být klasické pracovní vybavení příliš 
vhodné. Proto nabízí multifunkční tiskárny ConnectKey™ mobilní tisk a skenování, 
které lze plně integrovat do cloudových technologií a mobilních zařízení. Získáte 
rozšířené praktické funkce a méně nákladnou infrastrukturu se současným 
zvýšením produktivity.



Žádné další překážky. 
Potřebujete rychle najít a sdílet vaši práci 
a zvýšit tak efektivitu spolupráce, přesouvat 
informace do důležitých systémů pro 
urychlení rozhodovacích procesů a doby 
reakce. Technologie ConnectKey™ poskytuje 
funkce, jako je například rozšířený adresář 
s oblíbenými položkami, který umožňuje 
bezproblémový import stávajících kontaktů 
a jejich přesunutí do více zařízení ConnectKey. 

Časově nenáročná správa.
Ať jste zkušeným správcem, který má na 
starosti stovky zařízení, nebo uživatelem 
spravujícím jediné zařízení, společnost 
Xerox nabízí nástroje, které může použít 
každý k implementaci nových pracovních 
procesů či jiných úloh. Integrované nástroje 
umožňují řešit potenciální problémy, což 
vede ke zvýšení produktivity a prodloužení 
životnosti multifunkčních tiskáren založených 
na technologii ConnectKey. Pokud je nutná 
pomoc, rychlost hraje klíčovou roli. Proto 
jsme dali k dispozici videa podpory online 
a integrované nápovědy, která jsou snadno 
dostupná každému uživateli přímo z předního 
panelu.

Naše funkce vzdáleného ovládacího panelu 
dále snižuje potřebu využívat podporu 
a zkracuje dobu odezvy tím, že umožňuje 
odkudkoli provádět školení a řešení problémů 
v reálném čase. Díky tomu lze řešit potíže 
okamžitě a není třeba čekat na techniky 
přepravující se na pracoviště. Navíc aplikace 
platformy Extensible Interface Platform® 
(EIP) společnosti Xerox® přináší další úsporu 
času a poskytují komunikační nástroje. Od 
přizpůsobených aplikací pro správu kontaktů, 
které zjednodušují podporu, po skenovací 
aplikace pro zjednodušení každodenního 
skenování dokumentů.

Více informací o dalších způsobech, které 
významně zvyšují produktivitu, když se stanete 
partnery společnosti Xerox, naleznete na 
stránkách: www.xerox.com/mps.

Již můžete pracovat tak, jak chcete.
Úspěch firmy závisí na schopnostech chopit se rychle příležitosti. Být rychlý 
znamená mít k dispozici správnou pomoc – řešení, které nejen umožňuje zvládat 
dnešní úkoly rychleji, ale které poskytuje také nástroje, se kterými budete moci 
zavést nové a lepší způsoby práce pro kolegy i klienty.



Větší bezpečnost kdekoli. 
Řešení ConnectKey poskytuje nejucelenější 
řadu pokročilých funkcí a technologií pro 
zabezpečení důvěrných firemních informací. 
Mezi naše standardní bezpečnostní funkce 
připravené k použití patří 256bitové 
šifrování pevného disku, ochrana McAfee®, 
přepisování obrazu, zabezpečený tisk 
s časovaným mazáním a zasílání e-mailů 
do externích poštovních serverů, plus řada 
dalších bezpečnostních prvků na ochranu 
důležitých firemních informací před veškerými 
potenciálními nebezpečími.

Soulad se standardy. 
Společnost Xerox věří, že ucelené víceúrovňové 
zabezpečení, které se snadno nasazuje 
a spravuje, je zásadní pro úspěch jakékoli firmy 
nebo organizace nezávisle na její velikosti. 
Technologie společnosti Xerox® byla testována 
a ověřena, aby byla zajištěna ochrana před 
neoprávněným přístupem a soulad firmy se 
standardy v rámci řady klíčových oborů.

Více informací o tom, jak společnost Xerox 
dokáže zvýšit vaše zabezpečení, naleznete 
na stránkách: www.xerox.com/security.

Bezpečné připojení.
Vaše data. Vaše firma. Zpřístupnění zařízení všem požadovaným uživatelům má 
svá rizika. Zatímco každý si je vědom důležitosti zabezpečení počítačů před viry 
a malwarem, je také důležité vědět, že multifunkční tiskárny představují potenciální 
bod vstupu pro nebezpečné činnosti.

Partnerství za účelem ochrany 
vašeho majetku. 

Multifunkční tiskárny ConnectKey™ 
obsahují technologii McAfee®, a staly se 
tak první řadou multifunkčních tiskáren 
s vlastní ochranou před potenciálními 
vnějšími hrozbami. Technologie 
seznamů povolených položek od 
společnosti McAfee zajišťuje, že jsou 
v zařízeních spouštěny pouze bezpečné 
a předem schválené systémové soubory. 
Proto již není třeba provádět ruční 
aktualizace softwaru kvůli nejnovějším 
bezpečnostním hrozbám.

Navíc automatická integrace technologie 
Cisco® TrustSec zajišťuje kompletní 
viditelnost všech koncových bodů 
multifunkčních tiskáren ConnectKey 
pro uplatnění bezpečnostních zásad 
IT a souladu.



Úspora času vede k úspoře peněz.
Ať už se jedná o výchozí nastavení připravené 
k použití, jako je oboustranný tisk nebo 
integrovaná technologie eliminující druhý 
průchod tiskového systému, jestliže byla 
odeslána jen jedna stránka, naše nové 
technologie poskytují kontrolu nad tím, 
kdo, co, kdy a jak tiskne.

Řešení ConnectKey se vyvíjí podle vašich 
potřeb. Zpočátku může obsahovat velmi 
jednoduché řídicí prvky pro omezení využití 
a regulaci barevného tisku. Dostupná 
funkce pro správu uživatelských oprávnění 
je integrována s vaším interním ověřovacím 
systémem. Můžete tedy zabránit předem 
určeným a neověřeným uživatelům v přístupu 
k určitým funkcím v uživatelském rozhraní 
a zakázat barevný tisk nebo jednostranné 
dokumenty, a to plošně zcela bez výjimky nebo 
podle aplikací, času nebo dne v týdnu. Naše 
tiskové ovladače pro systém Windows umožňují 
ukládat různá nastavení pro jednotlivé aplikace, 
což minimalizuje nutnost provádět změny ze 
strany uživatelů a snižuje riziko vzniku chyb.

Snížená spotřeba energie 
přináší vyšší úspory.
Společnost Xerox je zakládajícím členem 
mezinárodního programu ENERGY STAR® 
a každá nová generace produktů Xerox® 
nabízí více funkcí a nižší spotřebu, což přináší 
zákazníkům finanční úspory a  snižuje jejich 
dopad na životní prostředí.

Multifunkční tiskárny ConnectKey jsou také 
kompatibilní s řešeními pro řízení spotřeby, 
jako je například Cisco® EnergyWise. 

Více informací o aktivitách společnosti Xerox 
v oblasti udržitelnosti naleznete na stránkách:  
www.xerox.com/sustainability.

Praktické ověřování

Multifunkční tiskárny Xerox® lze rozšířit 
o volitelná řešení ConnectKey™, která 
přináší ještě více možností kontroly nad 
náklady. Podporují řadu čteček karet, 
které umožňují uživatelům přihlásit se 
k zařízení pomocí bezkontaktní karty, 
průkazu studenta nebo bezpečnostní 
karty, což poskytuje bezpečné ověřování, 
sledování využití a účtování.

Skutečné výzvy, skutečné úspory nákladů pomocí 
jednoduchých řešení.
Aby vaše firma uspěla, potřebuje snížit náklady všude, kde je to možné. 
Se společností Xerox můžete získat důležitou konkurenční výhodu díky inovativním 
nástrojům, které poskytují úsporu času a kontrolu nad náklady, zjednodušují správu 
tisku v kancelářích a které přináší významnou návratnost investic.



Portfolio produktů Xerox® ConnectKey™

Představujeme naše multifunkční tiskárny ConnectKey.

Více informací naleznete na stránkách www.xerox.com/connectkey 
©2013 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation 
registrované v USA a dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner programu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt 
splňuje standardy normy ENERGY STAR z hlediska energetické úspory. ENERGY STAR a označení ENERGY STAR jsou registrované ochranné 
známky v USA. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího 
upozornění. 2/13  BR5044 XOGBR-51MA

Klíčové funkce a možnosti řešení

Praktické funkce
 Standardně

Apple AirPrint™, skenování 
jedním tlačítkem, ovladač 
Xerox® Mobile Express Driver®

 Volitelně ConnectKey for Sharepoint, 
Wi-Fi Kit, Xerox® Printback, 
Xerox® Mobile Print, Xerox® 
Mobile Print Cloud

Produktivita
 Standardně

Integrace adresáře, panel 
pro vzdálené ovládání, 
výchozí nastavení aplikací, 
prohledávatelné soubory PDF, 
tisková sada XPS¹, funkce Print 
Around, TWAIN, skenování do 
domovské složky, skenování 
do e-mailu, skenování do 
schránky, klonování, podpora 
online, funkce Barvy podle slov, 
ovladač Xerox® Global Print 
Driver®, Xerox® CentreWare® 
Web

 Volitelně Funkce Xerox® Scan to PC 
Desktop® SE a Pro, sada 
rozhraní FDI (Foreign Device 
Interface), sada unikódových 
písem

Zabezpečení
 Standardně

Integrovaná ochrana 
McAFee®, kompatibilita 
s aplikací McAfee ePO, 
přepsání obrazu pevného 
disku, 256bitové šifrování 
(soulad se standardem FIPS 
140-2), zabezpečený tisk, 
zabezpečený fax, zabezpečený 
e-mail, integrace řešení Cisco® 
TrustSec, síťové ověřování, 
SSL, SNMPv3, certifikace dle 
standardu Common Criteria²

 Volitelně McAfee Integrity Control,
Sada Smart Card Enablement 
(CAC/PIV, .NET), zabezpečený 
přístup (například Magstripe, 
Legic, Mifare, IND/EMM/
HITAG)

Řízení nákladů
 Standardně

Zásady tisku, uživatelská 
oprávnění, standardní účtování 
Xerox®, řízení spotřeby Xerox®

 Volitelně Equitrac Office®, YSoft® 
SafeQ®, Print Audit a mnoho 
dalších řešení partnerů aliance

¹ Tisková sada XPS je volitelná u modelů WorkCentre řady 5800 
a 7800

²Produkt čeká na certifikaci

Řada WorkCentre® 5800
• Černobílý výstup A3

• Rychlost tisku až 45–90 str./min.

•  Potřebujete černobílý tisk a kopírování, ale skenovat 
chcete barevně

•  Široká nabídka možností pro finalizaci dokumentů, 
včetně děrování, sešívání, vložených listů, složek 
a tvorby brožur

>  Webová stránka o produktech WorkCentre 5845/5855

>   Webová stránka o produktech 
WorkCentre 5865/5875/5890

>   Podrobné specifikace produktů 
WorkCentre 5845/5855

>   Podrobné specifikace produktů 
WorkCentre 5865/5875/5890

Řada WorkCentre® 7800
• Barevný výstup A3

•  Rychlost tisku až 30–50 str./min. barevně, 
až 30–55 str./min. černobíle

•  Potřebujete snadno použitelné nebo profesionální 
pracovní postupy pro barevné zpracování

•  Splňuje požadavek na flexibilitu médií pro 
kancelářské výstupy

>  Webová stránka o produktu WorkCentre řady 7800

>  Podrobné specifikace produktů WorkCentre řady 7800

Řada ColorQube® 9300
• Barevný výstup A3

•  Rychlost tisku až 38–55 str./min. barevně, až 
50–60 str./min. černobíle

•  Nízké náklady na barevné zpracování a nízké 
celkové náklady na vlastnictví jsou prioritní

•  Ekologicky šetrná technologie pevných inkoustů

>  Webová stránka o produktu ColorQube řady 9300

>  Podrobné specifikace produktů ColorQube řady 9300


