
Xerox Altalink 
seria 8100
Asistentul ideal pentru locul de muncă 
digital și echipele exigente



Agendă

• „Noua normalitate” 

• Vă prezentăm seria AltaLink 8100

• Caracteristicile noii serii AltaLink 8100

• Instrumente de vânzări și asistență 
pentru vânzări 
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Mediul de lucru „noua normalitate” necesită o 
accelerare a transformării digitale a organizațiilor 

4 
Automatizarea 
fluxurilor de lucru 
centrate pe documente

1
Trecerea de la hârtie
la procesele digitale

2
Mutarea soluțiilor 
cheie în cloud

3
Ușurința de acces 
la conținutul și 
soluțiile de bază 

• Un mediu de lucru 24/7, permanent activ, sigur și cooperant

• O experiență de lucru neîntreruptă oriunde lucrează oamenii: birou, acasă sau în deplasare

25-30% din forța de muncă va lucra de acasă mai multe zile pe săptămână până la sfârșitul anului 2021.

(MarketWorkplaceAnalytics)



Tehnologia Xerox® ConnectKey® 

Crearea unei legături între lumea fizică și cea digitală 
pentru o experiență de lucru unitară și cooperantă 
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Ideală pentru mediile 
distribuite, 
adică un număr mic de 
utilizatori per dispozitiv

Familia 

Xerox®

VersaLink®

Familia 

Xerox®

AltaLink®

Ideală pentru utilizare 
centralizată, adică un 
număr mai mare de 
utilizatori per mașină



Pe măsură ce modalitatea de lucru
hibrid devin normă, organizațiile 
au nevoie de instrumente care să 
unească lumea digitală și cea fizică, 
pentru a îmbunătăți colaborarea, 
productivitatea și securitatea IT.   

AltaLink C8100/B8100 este această legătură. 

• Susținută de ecosistemul ConnectKey, AltaLink permite 
o forță de muncă flexibilă și o experiență de lucru unitară.

• Migrarea documentației fizice la cea digitală prin fluxuri de lucru 
automatizate permite lucrătorilor să conecteze, să partajeze și 
să convertească procesele de la locul de muncă, economisind 
timp, efort și bani.

• AltaLink merge dincolo de imprimare pentru a fi asistentul 
digital de care au nevoie echipele exigente la locul de muncă.
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Cele 7 minuni ale AltaLink seria 8100
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AltaLink® seria 8100

Asistentul digital ideal la locul de 
muncă pentru echipele exigente

• Beneficiză de cea mai bună tehnologie de 
imprimare Xerox®

• Se potrivește cu diversitatea stilului de lucru

• Conceput pentru a accelera digitalizarea 
la locul de muncă 

• Sigur, sustenabil și pregătit pentru viitor

Experiența intuitivă a utilizatorului

în centrul proiectării tehnologice

Conceput pentru utilizatorii mobili, 

ocazionali și de zi cu zi

Se integrează cu majoritatea sistemelor 

utilizate și automatizează procesele 
centrate pe documente

Securitate absolută integrată
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Realizat pentru cele mai exigente echipe: 
cele 7 minuni ale AltaLink

Este intuitiv
• Ecran tactil intuitiv de 10,1 inchi, similar 

unei tablete

• Comenzi rapide personalizate/cu o singură 
atingere

• Etape limitate de programare
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Realizat pentru cele mai exigente echipe: 
cele 7 minuni ale AltaLink
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Poate efectua orice 
lucrare
• Finisare:

Lucrări de bază, broșuri, pliere dublă, 

pliere triplă

• Suporturi de imprimare: 

De la A5 până la bannere lungi –

de la 52 la 300 g/m2

• Calitatea imaginii: 
De la funcționalități superiore la          

profesioniste, cu controler EFI
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Realizat pentru cele mai exigente echipe: 
cele 7 minuni ale AltaLink

Lucrările mari sunt 
binevenite 
• Accelerarea digitalizării la locul de muncă: 

scanați până la 270 ipm + previzualizare 
scanare pentru a evita erorile

• Viteze mari de imprimare: 
până la 72/70 ppm și color 

• Nicio întrerupere pentru 
birourile ocupate: Toner 
de mare capacitate, cilindrii 
și recipiente pentru reziduuri;
mai puține deșeuri și eficiență 
maximă
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Realizat pentru cele mai exigente echipe: 
cele 7 minuni ale AltaLink
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Oricine se poate 
conecta și imprima 
cu ușurință 
• Conectați-vă simplu prin Wi-Fi/Wi-Fi Direct, 

NFC, Bluetooth

• Imprimați de pe orice dispozitiv 

(PC, telefon, tabletă, Chromebook) 
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Realizat pentru cele mai exigente echipe: 
cele 7 minuni ale AltaLink

Automatizați 
sarcinile dificile 
• Peste 85 de aplicații de productivitate 

pentru a economisi timp: traduceți, 
convertiți în mai multe formate, 
redactați automat…

• Conectare la cele mai utilizate sisteme: 
ERP, CRM, Gestionarea 
conținutului întreprinderii… 

• Soluții pentru educație, 
asistență medicală și juridică
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Realizat pentru cele mai exigente echipe: 
cele 7 minuni ale AltaLink
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Păstrați în siguranță 
documentele și 
datele prețioase
• Securitate cuprinzătoare: Prevenire/Detectare/

Protejare

• Autentificare prin mai 
multe mijloace (carduri, 
smartphone-uri, PIN) 

• Colaborarea cu experți 
în securitate cibernetică: McAfee, 
Cisco

• Integrare SIEM integrată pentru 
raportarea evenimentelor de amenințare: 
McAfee ESM, LogRhythm, Splunk
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Realizat pentru cele mai exigente echipe: 
cele 7 minuni ale AltaLink

Durabilitatea este modul 
nostru de a face afaceri

• Îndeplinește sau depășește cerințele pentru 

certificări recunoscute la nivel internațional, 

cum ar fi ENERGY STAR, EPEAT și Blue 

Angel

• Certificare EPEAT Gold* în mai multe 

țări decât orice alt furnizor din industrie

• Oferirea de beneficii pentru 

mediu fără compromisuri privind 

performanța, calitatea sau fiabilitatea

• Reducerea automată la 

minimum a deșeurilor cu 

Earth Smart Printing
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AltaLink® seria 8100

Asistentul digital ideal la 
locul de muncă pentru 
echipele exigente

Cele 7 minuni ale AltaLink seria 8100

Experiența intuitivă a utilizatorului

în centrul proiectării tehnologice

Conceput pentru utilizatorii mobili, 

ocazionali și de zi cu zi

Se integrează cu majoritatea sistemelor 

utilizate și automatizează procesele 
centrate pe documente

Securitate absolută integrată

Imagine detaliată…



Cea mai intuitivă 
experiență de utilizare 
din industrie

Realizați mai mult, mai rapid

• Fără întârzieri: Senzorul de proximitate inteligent 

detectează utilizatorii care se apropie și activează 

dispozitivul. 

• Experiență personalizată a utilizatorului: Nu pierdeți 
timpul încercând să vă dați seama cum funcționează. 

Personalizați-o.

• Cele mai complicate lucrări în câteva secunde: 

Orientare naturală și etape de programare limitate.

• Aplicații cu 1 singură atingere: Finalizați sarcini 

repetitive cu o singură atingere.

• Configurare și setări de la distanță cu serverul 

web inclus și panoul de telecomandă.
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Conceput pentru 

utilizatorii mobili, 

ocazionali și de zi cu zi

• Caracteristicile native de mobilitate facilitează 

conectarea oricărui dispozitiv de către utilizatori

• Aplicația QuickLink permite oricărui utilizator 
să se conecteze și să imprime - fără asistență IT

• Imprimați în siguranță de oriunde cu orice dispozitiv
care utilizează Xerox® Workplace Solutions

• Scanați și imprimați din soluții cloud obișnuite, 

cum ar fi DocuShare, Box, Dropbox, Google Drive

• Convertiți informațiile pe suport de hârtie în fișiere 

audio pentru a le asculta, cu Xerox® Audio Documents
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Integrarea și automatizarea
proceselor centrate 

pe documente
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Conectați-vă direct la sistemele 
și instrumentele comerciale pe care le utilizați 
în fiecare zi. De exemplu:

• Pregătiți, editați și trimiteți rapoartele de cheltuieli la Quickbooks
și Concur

• Digitalizați rapid documente sau note și imprimați de la 
Salesforce

• Scanați și imprimați documente din gestionarea documentelor și 
stocarea în cloud, Docushare, Google Drive, One Drive, 
Dropbox 

Reduceți pașii, îmbunătățiți precizia și accelerați 
colaborarea. De exemplu:

• Managementul formularelor cu direcționare inteligentă

• Convertiți notele scrise de mână în fișiere lizibile, editabile și 
partajabile

• Scanați și traduceți în peste 50 de limbi

• Eliminați informațiile sensibile și de identificare personală (PII) 
din documentele cu redactare automată

• Verificați conținutul din punct de vedere ortografic, gramatical, 
stilistic și chiar pentru plagiat

Peste 85 de aplicații în Galeria de aplicații, mai 
multe fiind adăugate trimestrial.
Digitizarea documentului este prima etapă.

• Scanare de până la 270 ipm și OCR pentru a 
transforma informațiile de pe hârtie în date inteligente



Securitate cuprinzătoare 

integrată 
Abordarea noastră exhaustivă a securității oferă funcții 
complete pentru menținerea siguranței imprimantelor 

și a datelor.

Parteneriate externe Protejează

• Securitate cu blocare împotriva 
divulgării neautorizate
a informațiilor

• Securizați datele cu criptare 
pe 256 de biți

• Configuration Watchdog
monitorizează și remediază 
automată setările critice de 
securitate

Detectează 

• Lista de permisiuni McAfee oprește modificările 
dăunătoare aduse firmware-ului

• Cisco ISE controlează accesul în rețea la imprimante

• Integrare Security Information and Event 
Management (SIEM) nativă

Previne 

• Blocați accesul neautorizat la imprimantă.

• Trusted Boot asigură faptul că imprimantele 
nu sunt modificate la pornire. 
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Xerox® AltaLink® seria 8100
Funcții noi față de seria 8000



Imprimantele multifuncționale alb-negru includ:
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Xerox® AltaLink® seria 8100 

Imprimantele multifuncționale color includ:

B8145 – 45 ppm

B8155 – 55 ppm

B8170 – 72 ppm

C8130

30 ppm color

30 ppm alb-negru

C8135
35 ppm color

35 ppm alb-negru

C8145

45 ppm color
45 ppm alb-negru

C8155

55 ppm color

55 ppm alb-negru

C8170

70 ppm color

70 ppm alb-negru
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• Personalizați ecranul de 10,1 inch, de la distanță 
sau din dispozitiv, pentru a îmbunătăți eficiența 
și productivitatea pentru fiecare utilizator

• Automatizați sarcinile repetitive, scurtați fluxurile de 
lucru obișnuite prin salvarea setărilor lucrărilor utilizate 
frecvent ca aplicații personalizate cu 1 singură atingere

• Utilizați Scan Preview (Previzualizare scanare) pentru 
a asigura precizia unei lucrări înainte de a o trimite, 
eliminând erorile și economisind timp

• Imprimarea de înaltă rezoluție, la 1.200 x 2.400 dpi, 
cel mai bun toner HD Super Fine EA din clasă, 
redarea superioară a culorilor și copierea pe 8 biți 
asigură consecvența și calitatea excepțională a imaginilor

• Răsfoiți subdosarele pentru a selecta locația dorită 
pentru salvarea unei lucrări atunci când scanați pe USB

Personalizare, automatizare, imprimare de înaltă calitate



22

Productivitate și flexibilitate sporite

Alimentatorul de documente automat față-verso, cu o trecere (DADF) pentru 
130/250* de coli economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe 
ale documentelor față-verso, la viteze de 141/270* imagini pe minut.

* Capacitate de 250 coli și viteză de scanare de până la 270 ipm la modelele 8170

Finisherul de birou integrat economisește spațiu de birou prețios – acum 
disponibil până la B8155/C8155 

Finisher de birou – acum disponibil pentru toate cele 5 modele color 
și 3 modele monocrome 

Alimentatorul de mare capacitate are o capacitate de 3.000 de coli A4 
și extinde capacitatea maximă de alimentare la 6.140 de coli

Imprimarea colilor lungi oferă posibilitatea de 

a imprima suporturi de până la 12,6 x 52 inch/320 x 

1.320 mm (Opțional: Kit alimentare coală lungă)
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Senzorul de proximitate inteligent activează automat 
imprimanta multifuncțională atunci când se apropie un 
utilizator. Nu este necesară activarea manuală a dispozitivului

Kitul wireless cu bandă dublă mărește viteza și raza de 
acțiune a conexiunilor - o necesitate pentru birourile ocupate

Bluetooth* face ca utilizatorii dispozitivelor mobile Apple 
să găsească rapid imprimantele multifuncționale AltaLink®

din apropiere și să imprime prin AirPrint

Discul SSD oferă spațiu de stocare de 128 GB, criptare 
pe 256 biți și accelerează transferul de date

Cilindrii cu durată mai mare de exploatare, tonerul de 
capacitate mai mare și tonerul rezidual
de capacitate mai mare reduc interacțiunea cu dispozitivul 
și cresc productivitatea 

Adăugați serverul de imprimare Xerox® EX-c C8100 
opțional cu tehnologie Fiery pentru a beneficia de 
instrumente de performanță avansate ale fluxului de lucru

Tehnologia inteligentă dă utilizatorilor posibilitatea 
de control

*AirPrint (iOS) inclusiv iBeacon
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Securitate avansată înseamnă liniște

• Obțineți informații despre alertele de securitate prin 

integrarea cu instrumentele McAfee, LogRhythm și Splunk 

Security Information and Event Management (SIEM)

• Trusted Boot protejează procesul de pornire 

a imprimantei împotriva acțiunilor rău intenționate

• Monitorizarea și remedierea automată a 37 de setări 

critice de securitate prin Configuration Watchdog 

(Monitorizarea configurației), pentru a asigura 

conformitatea cu politica de securitate

• Cipul Trusted Platform Module (TPM) stochează cheile 

de criptare și împiedică infractorii cibernetici să modifice 

imprimanta

• TLS 1.2 protejează datele transferate prin rețea. Mai sigur 

decât TLS 1.1
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• Toate imprimantele AltaLink®

sunt evaluate EPEAT Gold*
și obțin certificarea în cel mai 
mare număr de țări

• Tonerul durabil și de mare 
capacitate, cilindrii și 
recipientele pentru reziduuri 

reduc consumabilele înlocuibile

• Consumul mai mic de energie 
este bun pentru companie 

și pentru mediu

Impact redus asupra mediului, fără compromisuri 
asupra calității



AltaLink seria 8100

Interacțiunea cu 
clienții și asistența în 
vânzări

Doar pentru uz intern Xerox



Doar pentru uz intern Xerox

PREZENTAȚI

ȘI ÎNCHEIAȚI

Demo-uri interactive 
Generator propuneri

CAPTAREA ATENȚIEI 

CLIENȚILOR

Broșurile produsului
Fișe de specificații 

detaliate Prezentare 
client Pagini 
Xerox.com

CURSURI 

VÂNZĂRI

eLearning:
Vânzări (OS2093)
Analist (AL20AKC)

(EFIGS)

Formarea și implicarea clienților

INSTRUMENTE DE 

ASISTENȚĂ VÂNZĂRI

Ghidul evaluatorului
Explorare produse

Simulator de interfață
Imprimare fișiere 

de probă 
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