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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 PRODUCTIEF

KRACHTIG EN SCHAALBAAR

U heeft nog nooit een multifunctionele printer
zoals deze gezien. Dankzij de tablet-achtige
gebruikersinterface tot ‘zo uit de doos’
mobielvriendelijke connectiviteitsopties vindt u in
de Xerox® AltaLink B8000 reeks multifunctionele
machines incorrect as faarop medewerkers van
tegenwoordig zitten te wachten.

Uw werkgroepen werken efficiënter en effectiever
met AltaLink. Beheer, monitor en upgrade
uw volledig machinepark of bied interactieve
training en ondersteuning vanaf uw desktop
met onze remote gebruikersinterface.

Geoptimaliseerd voor bedrijfsprocessen en
eenvoudig te beheren als standalone machine
of onderdeel van een uitgebreid machinepark
zijn deze machines ontworpen om multitasking
en samenwerken mogelijk te maken. Creëer
gepersonaliseerde workflows, automatiseer
complexe opdrachten, print en scan direct naar
resp. vanuit de cloud met services zoals Box®,
Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™,
Microsoft Office 365™ en e-mail. Leg op elk
gewenst moment en waar u zich ook bevindt
verbinding met elk willekeurige machine.
Ga met één druk op de knop naar onze
Xerox App Gallery en download deze eenvoudig,
maar krachtige apps zonder server naar
uw AltLink multifunctionele printer om de
gebruikerproductiviteit te verhogen en dagelijks
terugkerende routineklussen te verkorten.
Geïntegreerde mobiele connectiviteit, inclusief
Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair,
optioneel Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print
Service Plug-in voor Android™ en Mopria® zorgen
voor een tijdbesparend gebruiksgemak waarover
uw werknemers graag willen beschikken resp.
nodig hebben.

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 BEVEILIGING
Dankzij onze samenwerking met McAfee bieden
kleurenprinters uit de AltaLink B8000 serie een
maximaal veiligheidsniveau door proactief
risico's aan te pakken voor zowel individuele
machines als het voltallige printerpark.
Meerlaagse beveiliging omvat dataversleuteling,
overschrijven van harde schijf en
branchecertificeringen. Op gebruikersniveau
houdt beveiligd printen documenten vast tot
deze daadwerkelijk worden opgevraagd op
de machine.

XEROX® CONNECTKEY®
TECHNOLOGIE – DE VERBINDING
VAN UW COMPLEET
PRODUCTIVITEITS-ECOSYSTEEM
Van Xerox - de onderneming die de moderne
werkplek heeft gecreëerd - presenteren we de
volgende revolutie in werkplekproductiviteit.
Met een consistente gebruikerservaring over
een groot aantal machines, mobiele en
cloud-connectiviteit en een groeiend aanbod
aan apps om de functionaliteit te vergroten,
kunt u sneller, beter en intelligenter werken.
Intuïtieve gebruikerservaring
Een compleet nieuwe en tegelijk vertrouwde
wijze van interactie met een tablet-achtige
ervaring met interactief aanraakscherm en
eenvoudige aanpasbaarheid op eigen wensen.
Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud
Directe connectiviteit naar de cloud en mobiele
apparaten vanaf de gebruikersinterface, met
toegang tot vooraf geïnstalleerde, cloud-hosted
services die het mogelijk maken te werken waar,
wanneer en hoe u maar wilt.
Toonaangevende veiligheid
Volledige multi-level beveiliging voor zowel
documenten als data, gereed om te beschermen
tegen dreigingen van buitenaf en om deze
te elimineren, alsmede om te voldoen aan de
wettelijke eisen resp. deze zelfs te overtreffen.
Geschikt voor nieuwe generatie diensten
Werk efficiënter en beheer bronnen effectiever.
Eenvoudige integratie van Xerox® Managed
Print Services maakt bewaking op afstand van
servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk,
alsmede configuratie op afstand voor nog meer
tijdsbesparing.
De weg naar nieuwe mogelijkheden
Breid uw mogelijkheden direct uit met toegang
tot de Xerox App Gallery, met real-world
apps ontwikkeld om digitale workflows te
optimaliseren. Geef ons partnernetwerk
opdracht om innovatieve, bedrijfsspecifieke
oplossingen te ontwikkelen.
Lees meer over hoe u intelligenter kunt werken
op www.connectkey.com.
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KIES DE CONFIGURATIE DIE
HET MEEST GESCHIKT IS VOOR U
1 Single Pass dubbelzijdige automatische
originelendoorvoer (DADF) scant documenten
tot 200 afbeeldingen per minuut.
2 Losse nieteenheid (optioneel) niet tot 50 vel 75 g/m²
media.
3 Lade voor handmatige invoer verwerkt max. 100 vel
216 g/m².
4 Twee universele laden van 500 vel instelbaar tot A3.
5 Envelopkit (optioneel – vervangt lade 2) zorgt voor
probleemloze doorvoer tot 50 enveloppen.
6 Dubbele hogecapaciteitslade voor in totaal 3.600 vel
A4 papier.
7 Hogecapaciteitslade (optioneel) voor 3.300 vel.
Dit brengt de maximale capaciteit op 8.000 vel.
8 Staffelopvangbak (OCT) (optioneel) voor 400 vel.
9 Office Finisher (optioneel bij AltaLink® B8045/B8055/
B8065/B8075) niet 50 vel op meerdere posities en
optioneel perforeren.

10 Office 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).
11 High Volume Finisher (optioneel bij AltaLink B8065/
B8075; vereist voor AltaLink B8090) biedt 100 vel
nieten op meerdere posities en optioneel perforeren.
12 Post Process Inserter (optioneel met HVF en HVF
met Booklet Maker) voegt max. 250 vel zoals omslagen
of andere media in (60 tot 216 g/m²).
13 High 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).
14 Z-vouw / C-vouweenheid (optioneel bij HVF met
Booklet Maker) voegt A4 Z-vouwen en C-vouwen
(50 vel of onbeperkte capaciteit met lade-aanslag
in laagste stand) toe.
15 Near 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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MAAK KENNIS MET HET GEMAK
VAN EEN MOBIELACHTIG
AANRAAKSCHERM
Bekijk ons volledig nieuw 10,1 inch kleuren
aanraakscherm - de gebruikersinterface die
meer aanpassingsmogelijkheden op eigen
wensen, gebruiksgemak en veelzijdigheid biedt.
Door een bekende ‘mobiele’ ervaring te
bieden, met ondersteuning voor tasbaar
gebruikersinterface en taakgerichte apps
die alle eenzelfde uiterlijk hebben en er zijn
minder stappen nodig voor zelfs de meest
complexe opdrachten.
Een uiterst intuïtieve lay-out leidt u door elke
taak, van begin tot einde, met een natuurlijke
hiërarchie waarbij belangrijke functies
bovenaan het scherm en veelgebruikte opties
vooraan en in het midden staan. Bevalt het u
niet waar een functie of app staat? Verander
dan gewoon even de lay-out.
Deze ongeëvenaarde hardware-technologie
in combinatie met intelligente software zorgt
ervoor dat iedereen die werkt met de AltaLink®
B8000 reeks meer werk kan verzetten in minder
tijd. Test onze nieuwe gebruikersinterface (UI)
op www.xerox.com/AltaLinkUI.
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MACHINESPECIFICATIES

AltaLink B8045

AltaLink B8055

AltaLink B8065

AltaLink B8075

AltaLink B8090

Snelheid

Tot 45 ppm

Tot 55 ppm

Tot 65 ppm

Tot 75 ppm

Tot 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/1,8 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 kopie binnen

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

3,3 seconden vanaf de
glasplaat/7,2 seconden via
de DADF

Eerste afdruk verschijnt binnen

3,9 seconden

4,9 seconden

Opwarmtijd (vanuit uit-stand)

120 seconden

Printertalen

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

PapierinvoerStandaard

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

Optioneel

Papieruitvoer/Optioneel
Afwerking

2,9 seconden vanaf de
glasplaat/6,9 seconden via
de DADF

4,9 seconden vanaf de
glasplaat/8,7 seconden via
de DADF

Hogecapaciteitslade (HCF): 3.300 vel; A4 formaat (invoer aan lange zijde)
HCF-kits (HCF vereist): (uitsluitend beschikbaar voor B8065/B8075/B8090) 1.250 vel A3 kit (invoer aan korte zijde) of 1.250 vel A4 kit (invoer aan korte zijde)
Enveloppenlade (vervangt lade 2): Tot 50 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Staffelopvangbak (vereist als geen afwerkeenheid is geplaatst - 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 HVFBM is vereist bij 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
Z-vouw/C-vouweenheid (Optioneel bij HVF met Booklet Maker): Voegt A4 Z- en C-vouwen toe
Post-process inserter (Optioneel bij HVF resp. HVF met Booklet Maker): Voegt voorgedrukte inschietvellen toe
Losse nieteenheid: nieten van 50 vel (bij gebruik van 75 g/m2 papier), inclusief werkblad

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING
Aanpassen en personaliseren

Aanpassen op locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery en Xerox® App Studio

Printerdrivers

Opdrachtidentificatie, Bidirectionele status, Opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Xerox Embedded webserver

PC of mobiel–Statusinformatie, Instellingen, Machinebeheer, Klonen

®

Bediening op afstand/Preview

Gebruiksinterface op afstand

Printfuncties

Printen vanaf USB, proefafdruk, persoonlijke afdruk, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen,
opdrachtbewaking, standaardinstellingen, dubbelzijdig afdrukken, conceptmodus

Scannen en faxen

Scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), Scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home,
doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met één of meer pagina’s, met wachtwoord beveiligde PDF; Fax functies: Walk-up Fax (opties voor 1 lijn
of 3 lijnen beschikbaar, incl. LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), Fax dialing, Universeel adresboek, Teken herkenningssoftware (OCR)

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD
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

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App; ga naar www.xerox.com/officemobileapps voor een
overzicht van de beschikbare apps.

Cloud connectiviteit

Printen van/Scannen naar Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® en meer.

TOONAANGEVENDE BEVEILIGING
Netwerkbeveiliging

IPsec, HTTPS, SFTP en versleutele e-mail, Netwerkverificatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message verificatie, SSL, TLS, Security Certificates, Automatic
Self-signed Certificate

Toegang tot machine

Firmware verificatie, Gebruikertoegang en Interne firewall, Port/IP/Domeinfiltering, Audit Log, Toegangsbeheer, Gebruikersrechten, Smart Card
Enablement Kit (CAC/PIV/.NET)

Gegevensbescherming

Versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2, gevalideerd) en overschrijfbeveiliging, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control,
Whitelisting, Opdrachtsniveau versleuteling via HTTPS en drivers

Documentveiligheid

Common Criteria Certification (ISO 15408) (wordt momenteel geëvalueerd), versleutelde Secure Print, FIPS versleutelde printerdrivers

GESCHIKT VOOR NIEUWE GENERATIE DIENSTEN
Print management

Xerox® Print Management en Mobility Suite, Configuratie Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut en andere partner solutions

Beheerd printen

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services Tools

Duurzaamheid

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

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Cloudservices

Xerox® Easy Translator, legio aanvullende services beschikbaar

Xerox App Gallery

Vele apps en cloud services beschikbaar. Bezoek www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod aan apps waarmee functionaliteit kan
worden toegevoegd aan de multifunctionele printer.

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