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طابعة متعددة الوظائف
 Xerox® AltaLink ®B8090/B8075/B8065/B8055/B8045
نقدم أحدث طابعة أبيض وأسود متعددة الوظائف تتميز بذكاء كاف لتغيري الطريقة التي
تعمل بها .وألننا نقدم تجربة استخدام الجيل القادم املجهز لالستخدام مع الجهاز
املحمول ،ت ُصنع مجموعة  AltaLink B8000لسهولة االستخدام واألمن واملرونة
الدامئة التي يتميز بها تدفق العمل القائم عىل التطبيقات .ح ّول أجهزة التصوير لديك
وبالتايل سيتحول حال رشكتك إىل األفضل.

ذكية ومنتجة

ف ّعالة وقابلة للتمديد

مل ت َر طابعة متعددة الوظائف مثل هذه من قبل .فمن واجهة املستخدم
الخاصة بها الشبيهة بالجهاز اللوحي إىل الخيارات املبارشة املبتكرة للتوصيل
بالجهاز املحمول ،تُعد مجموعة  AltaLink B8000من Xerox®
الجهاز متعدد الوظائف الذي ظل ينتظره موظفو اليوم لفرتة طويلة.

تعمل فرق العمل بكفاءة وف ّعالية أكرب باستخدام طابعة  .AltaLinkميكنك
إدارة ومراقبة وترقية املجموعة بأكملها أو تقديم تدريب تفاعيل ودعم مبارش
من سطح مكتبك باستخدام واجهة املستخدم البعيد.

يتم تصميمها لتمكني إجراء مهام متعددة يف وقت واحد والتعاون ،لذا يتم
تطويرها لعمليات إدارة األعامل وسهولة إدارتها باعتبارها جهازًا مستقالً أو
باعتبارها جز ًءا من املجموعة ككل .ميكنك إنشاء تدفقات عمل ذات طابع
شخيص وأمتتة املهام املعقدة والطباعة واملسح الضويئ مبارشة من السحابة
وإليها باستخدام خدمات مثل  Box®و Microsoft® OneDrive®و
Google Drive™ Dropbox™وMicrosoft Office 365™
وصلها بأي جهاز يف أي وقت ومن أي مكان.
والربيد اإللكرتوينّ .
وبضغطة زر ،ميكنك االنتقال إىل معرض التطبيقات Xerox App
 Galleryالخاص بنا وتنزيل هذه التطبيقات البسيطة والف ّعالة يف الوقت
نفسه التي ال تعمل عىل خادم إىل طابعة  AltaLinkمتعددة الوظائف
لزيادة إنتاجية املستخدم و اختصار املهام اليومية.
وتقدم خاصية إمكانية التوصيل بالجهاز املحمول املدمجة التي تتضمن تقنية
التوصيل لإلقران املوجودة يف التواصل قريب املدى ( )NFCوالتوصيل
االختياري عرب شبكة  Wi-Fi Direct®و@PrintByXerox و
 Apple® AirPrint®و Google Cloud Print™و
 Xerox® Print Service Plug-inألجهزة Android™و
 Mopria®وسائل الراحة التي توفر الوقت التي يريدها موظفوك
ويحتاجون إليها.

وما يفرس اإلنتاجية الكبرية املتزايدة مبرور الوقت هو حدوث مشكالت أقل يف
الصيانة ووجود دعم أقل لتكنولوجيا املعلومات والسعة الكبرية ألدراج الورق
والقدرة عىل الطباعة عىل ورق بأحجام مختلفة .ميكن إجراء املسح الضويئ
والطباعة وإرسال رسائل الفاكس يف وقت واحد ،مام يسمح بإجراء مهام
متعددة أثناء فرتات الذروة–ويعني تحديدك لخيارات اإلنهاء أنك هيأت جهاز
 AltaLinkالخاص بك ألي بيئة عمل وأي نوع مستند مبا يف ذلك الكتيبات
والنرشات واملنشورات.
األمن املدمج

تقدم الطابعة متعددة الوظائف من مجموعة  AltaLink B8000أقىص
مستوى من األمان من خالل الرشاكة مع  ،McAfeeفتسبق إىل مواجهة
املخاطر عىل مستوى جهاز املجموعة وجهاز الفرد.
ميكن تصميم بيانات االعتامد الخاصة باملستخدم ،مام يسمح ألقسام تكنولوجيا
املعلومات أو مديري املجموعات بالسيطرة التامة عىل البيانات والربامج املهمة
التي يصل إليها املستخدمون .وباستخدام الطباعة اآلمنة ،ميكن إصدار املهام
رقم تعريف شخيص ( )PINللمهام لضامن االحتفاظ باملستندات الخاصة
لعمل نسخة منها للعرض إىل أن تصبح جاهزة السرتجاعها يف املاكينة.

تقنية ® XEROX ® CONNECTKEY

–TECHNOLOGYأساس نظامك اإلنتاجي بالكامل.
من رشكة  ،Xeroxالتي سبق وأنشأت مساحة العمل الحديثة ،نقدم لك
الثورة القادمة يف عامل إنتاجية العمل .وبفضل تجارب االستخدام الثابتة عرب
فضل عن
مجموعة كبرية من األجهزة ،واالتصال باألجهزة املحمولة والسحابةً ،
مكتبة التطبيقات املتوسعة باستمرار لزيادة اإلمكانيات الوظيفية ،ستتمكن
من إنجاز عملك بشكل أرسع ،وأفضل ،وأكرث ذكا ًء.
تجربة استخدام سلسة
طريقة تفاعل جديدة متا ًما ولكنها مألوفة بالكلية .وتتضمن تجربة شبيهة
بالجهاز اللوحي تتميز بسهولة التخصيص ووسائل تحكم عرب شاشة اللمس
التي تعتمد عىل اإلشارة.
جاهزية االتصال باألجهزة املحمولة والسحابة
اتصال فوري بالسحابة واألجهزة املحمولة عرب واجهة املستخدم ،مع إمكانية
الوصول ملجموعة من الخدمات املحملة مسبقًا واملستضافة عىل السحابة ،مام
يتيح لك إمكانية العمل يف الوقت ،واملكان ،والطريقة املفضلة لديك.
أمان قيايس
نظام حامية كامل متعدد املستويات لكل من املستندات والبيانات ،جاهز
للحامية من التهديدات الناشئة والقضاء عليها ،وتلبية أو تخطي املتطلبات
التنظيمية.
متكني خدمات الجيل القادم
العمل بكفاءة أكرب وإدارة املوارد بف ّعالية أكرب .تتيح سهولة دمج خدمات
الطباعة التي تديرها  Xerox®مراقبة تقديم الخدمة عن بعد واملستهلكات
باإلضافة إىل التهيئة عن بعد لتوفري قدر أكرب من الوقت.
مدخلك نحو اإلمكانيات الجديدة
وسع قدراتك فو ًرا باستخدام الوصول إىل معرض التطبيقات Xerox App
ّ
 ،Galleryالذي يعرض تطبيقات حقيقية ُمص ّممة لتطوير تدفقات العمل
الرقمي .اطلب من شبكة رشكائنا تصميم حلول مبتكرة مخصصة
إلدارة األعامل.
ميكنك معرفة املزيد حول كيفية العمل بطريقة أكرث ذكا ًء عرب املوقع اإللكرتوين
www.connectkey.com

تطبيقات اإلنهاء
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اخرت التكوين الذي يلبي احتياجاتك:
 1تقوم وحدة التغذية التلقائية باملستندات أحادية التمرير مبسح املستندات ضوئيًا برسعة
 200صورة يف الدقيقة.
 2وحدة تدبيس مريحة (اختيارية) تقوم بتدبيس ما يصل إىل  50ورقة من الوسائط ذات
وزن  75جرا ًما يف املرت املربع.
 3يتعامل الدرج الجانبي مع ما يصل إىل  100ورقة بحجم  216جرا ًما لكل مرت مربع.

 11تتميز وحدة إنهاء كبرية الحجم (( )HVFاختياري مع الطابعة AltaLink
B8075/B8065؛ ومطلوب للطابعة  )AltaLink B8090بالتدبيس متعدد
املواضع بسعة  100ورقة وميزة الثقب االختياري.
 12وحدة إدراج ما بعد املعالجة (اختيارية مع وحدة اإلنهاء كبرية الحجم ووحدة إنشاء
الكتيبات) إلدراج ما يصل إىل  250ورقة من  cover stockأو الوسائط األخرى
(بحجم  60إىل  216جرا ًما لكل مرت مربع).

 4ميكن ضبط الدرجني العموميني بسعة  500ورقة حتى  17 × 11بوصة الحجم .A3

 13تتيح وحدة اإلنهاء كبرية الحجم مع وحدة إنشاء كتيبات (اختياري يف الطابعة
 AltaLink )B8090/B8075/B8065كل عمليات اإلنهاء يف وحدة اإلنهاء
كبرية الحجم بإمكانيات إنشاء كتيبات إضافية محززة ومجعدة يتكون كل منها من
 60صفحة (من ورقتني إىل  15ورقة).

 6ويحمل الدرج الرتاديف ذو السعة العالية إجامليًا يبلغ  3,600ورقة من الورق بحجم
.letter/A4

 14وحدة الطي عىل شكل  / Zالطي عىل شكل ( Cاختيارية مع وحدة اإلنهاء كبرية
الحجم ووحدة إنشاء الكتيبات) تضيف خدمة الطي عىل شكل حرف  Zوحرف C
للورق بحجم ( A4بسعة  50ورقة أو سعة غري محدودة مع وقف الدرج يف وضع
االتجاه ألسفل).

 5توفر مجموعة األظرف (االختيارية  -التي تحل محل الدرج  )2تغذية خالية من
املشكالت تبلغ  50ظرفًا.

 7وحدة تغذية عالية السعة (االختيارية) تسع  3,300ورقة .وهذا يزيد الحد األقىص
للسعة إىل  8,000ورقة.
 8درج استقبال اإلزاحات (( )OCTاختياري؛ تحتفظ بـ  400ورقة).

 15لوحة املفاتيح (اختياري)

 10تتيح وحدة إنهاء مكتبية تتميز وحدة إنشاء كتيبات (اختياري يف الطابعة AltaLink
 )B8075/B8065/B8055/B8045لكل عمليات اإلنهاء يف وحدة اإلنهاء
املكتبية القدرة عىل إنشاء كتيبات محززة ومجعدة ويتكون كل منها من  60صفحة
(من ورقتني إىل  15ورقة).
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تقدم مزايا شاشة اللمس املشابهة للجهاز املحمول

 16يضيف قارئ البطاقة  RFIDاملدمج من  Xerox®اإلصدار ( 1.0اختياري)
املصادقة القامئة عىل البطاقات مع الدعم لعدد يزيد عىل  90بطاقة وصول.

 9وحدة اإلنهاء املكتبية (اختيارية مع الطابعات AltaLink®
تدبيسا متعدد
 )B8075/B8065/B8055/B8045توفر
ً
املواضع بسعة  50ورقة مع ميزة الثقب االختيارية.

15

 17اضغط القرتان االتصال بالحقل القريب ( )NFCللمستخدمني بتوصيل األجهزة
املحمولة الخاصة بهم إىل الطابعة  AltaLink B8000وستت ّم إضافة الطابعة
متعددة الوظائف إىل قامئة أجهزتهم وتسمح بالطباعة عىل الفور.

تعرف عىل أحدث شاشة ملس ملونة بحجم  10.1بوصات .تحدد
واجهة املستخدم هذه وهي األحدث عىل اإلطالق معيا ًرا أعىل للتخصيص
وسهولة االستخدام والتنوع.
ومن خالل تقديم تجربة استخدام مألوفة شبيهة بالهواتف املحمولة،
بدعم مجموعة من التطبيقات اللمسية املركزة عىل املهام واملشرتكة يف
الشكل وأسلوب العرض .يلزم خطوات قليلة إلكامل املهام األكرث تعقيدًا.
كذلك ستجد التصميم السلس الذي ميكنك االسرتشاد به خالل كل مهمة
من بدايتها حتى نهايتها ،حيث ستجد املهام موزعة بطريقة تسلسلية
طبيعية بوضع املهام الهامة أعىل الشاشة ،وتوزيع الخيارات شائعة
االستخدام بني الجزء األمامي واألوسط .ال يروق لك مكان أي من املهام أو
التطبيقات؟ ميكنك تخصيص نسق املهام والتطبيقات لتتناسب مع ذوقك.
هذا التوازن غري املسبوق بني تقنية الهاردوير وإمكانيات الربمجيات
يساعد كل من يتعامل مع الطابعة  AltaLink® B8000عىل إنجاز
قدر أكرب من العمل يف وقت أقل .ميكن تجربة واجهة املستخدم الجديدة
يف www.xerox.com/AltaLinkUI
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الطابعة AltaLink B8045

الطابعة AltaLink B8055

الطابعة AltaLink B8065

الطابعة AltaLink B8075

الطابعة AltaLink B8090

حتى  45صفحة يف الدقيقة

حتى  55صفحة يف الدقيقة

حتى  65صفحة يف الدقيقة

حتى  75صفحة يف الدقيقة

حتى  90صفحة يف الدقيقة

دورة املهام الشهرية

تصل إىل  175,000صفحة

تصل إىل  200,000صفحة

تصل إىل  250,000صفحة

تصل إىل  300,000صفحة

تصل إىل  400,000صفحة

القرص الثابت  /املعالج  /الذاكرة

قرص صلب ثابت سعة  250جيجابايت عىل األقل  /معالج رباعي النوى سعة  1.8جيجا هرتز  /ذاكرة نظام سعة  4جيجابايت

مواصفات الجهاز
الرسعة

إمكانية االتصال

شبكة  ،1000Base-T Ethernet/100/10والطباعة املبارشة عرب  2.0 USBعايل الرسعة Wi-Fi Direct® ،مع محول  Xerox® USBالالسليك االختياري ،اضغط القرتان NFC

النسخ والطباعة

دقة النسخ حتى  600 × 600نقطة لكل بوصة؛ الطباعة :ما يصل إىل  256 ،1200 x 1200ظالً من اللون الرمادي

زمن خروج النسخة األوىل

برسعة تصل إىل  3.7ثوان من السطح الزجاجي  7.4 /ثوان من وحدة التغذية التلقائية
باملستندات

زمن خروج أول ورقة مطبوعة

برسعة تصل إىل  4.9ثوانٍ

لغات وصف الصفحة

 ،Adobe® PostScript® 3™و Adobe PDFاإلصدار  ،1.7وعدد مرات مضاهاة  5c / PCL® ،PCL 6ومواصفات ورقXML ()XPS

ق

إدخال الور

خرج الورق
اإلنهاء

برسعة تصل إىل  2.9ثانية من السطح الزجاجي  6.9 /ثوان من وحدة التغذية التلقائية باملستندات

قيايس وحدة التغذية التلقائية باملستندات ذات املرور الواحد للطباعة عىل الوجهني 200 :ورقة؛ الرسعة :حتى  200صورة يف الدقيقة (عىل الوجهني)؛ األحجام :من  5 × 4.9بوصات إىل  17 × 11.7بوصة  /من  138 × 125مم
إىل  432 × 297مم
درج جانبي 100 :ورقة؛ األحجام املخصصة :من  5.5 × 4.25بوصات إىل  17 × 11بوصة  /أدراج من  A6إىل A3
 1و 500 :2ورقة لكل منهام؛ األحجام املخصصة :من  8.5 × 5.5بوصات إىل  17 × 11بوصة  /وحدة أدراج ترادفية ذات سعة عالية من  A5إىل A3
الدرج الرتاديف ذو السعة العالية :سعة إجاملية مبقدار  3,600ورقة ( 1,600و 2,000ورقة)؛ بحجم  11 × 8.5بوصة/حجم A4
اختياري وحدة التغذية عالية السعة ( 3,300 :)HCFورقة; الحجم  11 x 8.5بوصة /.تغذية بورق  A4ذي حافة طويلة
مجموعات تغذية عالية السعة ( HCFمطلوب وحدة تغذية عالية السعة ( )HCFمتاح يف الطابعة  B8090/B8075/B8065فقط) :بسعة  1,250ورقة مقاس  17 x 11بوصة ملجموعة التغذية بورق ذي حافة قصرية
أو  1,250ورقة من الحجم Letter/Legal
درج املظاريف (يستبدل الدرج  :)2حتى  50ظرفًا commercial #10 :و monarchو DLوC5
اختياري درج استقبال اإلزاحات (غري متاح مع الطابعة  400 :)B8090ورقة
وحدة إنهاء مكتبية (غري متاحة مع الطابعة  :)B8090أدراج ورق بسعة  250 + 2,000ورقة ،وحدة تدبيس متعددة املواضع سعة  50ورقة ،وحدة ثقب اختيارية؛
وحدة إنهاء مكتبية مع وحدة إنشاء الكتيبات( :متوفرة مع الطراز  :)B8090أدراج بسعة  250 + 2000ورقة ،ووحدة تدبيس متعددة املواضع بسعة  50ورقة ،والتحزيز والتجعيد وإنشاء الكتيبات (ورقتني إىل  15ورقة
( 60صفحة)) ،والثقب االختياري
وحدة إنهاء كبرية الحجم (( )HVFاختياري مع الطابعة B8075/B8065؛ تتطلب الطابعة  B8090وحدة إنهاء كبرية الحجم أو وحدة إنهاء كبرية الحجم مع وحدة إنشاء كتيبات) :أدراج ورق بسعة  250 + 3,000ورقة،
وحدة تدبيس متعددة املواضع سعة  100ورقة ،وحدة ثقب اختيارية
وحدة إنهاء كبرية الحجم ( )HVFمع وحدة إنشاء الكتيبات ( :متوفرة مع الطراز  :)B8090/B8075/B8065أدراج ورق بسعة  250 + 3,000ورقة ،وحدة تدبيس متعددة املواضع سعة  100ورقة ،وحدة إنشاء
كتيبات محززة ومجعدة سعة  60صفحة (من ورقتني إىل  15ورقة) ،وحدة ثقب اختيارية
وحدة الطي عىل شكل  / Zالطي عىل شكل ( Cاختياري مع وحدة اإلنهاء كبرية الحجم مع وحدة إنشاء الكتيبات) :إلضافة ورق بحجم  A4والطي عىل شكل حريف  ZوC؛
ُمدرج ما بعد املعالجة (وحدة إنهاء كبرية الحجم ( )HVFباإلضافة إىل وحدة إنشاء الكتيبات) :إلضافة مدرجات مطبوعة مسبقًا
وحدة تدبيس سهلة :تدبيس  50ورقة (استنادًا إىل ورق بوزن  75جم/مرت مربع) ،يتطلب سطح عمل

تجربة استخدام سلسة
التخصيص وإضفاء الطابع الشخيص

تخصيص املوقع أو الوظيفة أو تدفق العمل باستخدام معرض تطبيقات  Xerox App Galleryو Xerox® App Studio

برامج تشغيل الطباعة

تعريف املهام ،حالة ثنائية التوجيه ،مراقبة املهمة ، ،Xerox® Global Print Driver®Xerox® Mobile Express Driver®

خادم ويب مضمن Xerox®

 PCأو جهاز محمول – معلومات الحالة ،إعدادات ،إدارة أجهزة ،استنساخ

وحدة التحكم البعيدة  /املعاينة

واجهة املستخدم البعيدة

ميزات الطباعة

طباعة من  ،USBضبط العينات ،الطباعة الشخصية ،املهام املحفوظة ،إنشاء الكتيبات ،إعدادات تخزين برنامج التشغيل واستدعائه ،القياس ،مراقبة املهمة ،اإلعدادات االفرتاضية للتطبيق ،الطباعة عىل الوجهني ،وضع املسودة

املسح الضويئ وإرسال رسائل الفاكس

املسح الضويئ لجهاز ذاكرة  / USBالربيد اإللكرتوين  /الشبكة ( ،)FTP / SMBاملسح الضويئ لتنسيقات امللفات PDF، PDF/A، XPS، JPEG، TIFF؛ ميزات املالءمة :املسح الضويئ إىل الشاشة الرئيسية ،وملف  PDFقابل
للبحث يف صفحاته ،وملف  PDF / XPS / TIFFمتعدد الصفحات/أحادي الصفحة ،وملف  PDFمحمي بكلمة مرور ،ميزات الفاكس :الفاكس الرسيع (خيارات الخط الواحد والخطني ،مبا يف ذلك فاكس الشبكة املحلية (،)LAN
والفاكس املبارش ،وإعادة توجيه الفاكس إىل الربيد اإللكرتوين) ،االتصال بالفاكس ،دفرت عناوين موحد ،التعرف الضويئ عىل الحروف ( ،)OCRتطبيق  ،Xerox® Mobile Link Appتطبيق Xerox® Mobile Link App

جاهزية االتصال باألجهزة املحمولة والسحابة
إمكانية االتصال بالجهاز املحمول
الطباعة أثناء التنقل

Apple® AirPrint®Google Cloud Print™، Xerox® Print Service Plug-in ،ألجهزةAndroid™ Mopria® Print Service Plug-in ،ألجهزةAndroid™
وملعرفة املزيد عن  ،@PrintByXerox ،Xerox® Mobile PrintXerox® Mobile Print Cloud؛ يُرجى زيارة  www.xerox.com/officemobileappsللتعرف عىل التطبيقات املتاحة.

إمكانية االتصال بالسحابة

طباعة من/مسح ضويئ إىل ،Google Drive™ ،Microsoft® OneDrive®،Dropbox™™ ،Microsoft Office 365 ،Box® Xerox® DocuShare®وأكرث.

أمن الشبكة

 ،IPsec ،HTTPSبروتوكول  SFTPوالربيد اإللكرتوين املشفر ،مصادقة الشبكة SNMPv3 ،مصادقة رسالة التجزئة  ،SSL ،TLS ،256-SHAشهادات األمن ،شهادة تلقائية موقعة ذاتيًا.

أمان قيايس
الوصول إىل الجهاز

التحقق من الربامج املثبتة ،وصول املستخدم وجدار حامية داخيل ،تصفية املنفذ  / IP /مجال ،سجل التدقيق ،وسائل التحكم يف الوصول ،أذونات املستخدمني مجموعة متكني البطاقة الذكية ( ،)CAC/PIV/.NETقارئ البطاقة
 RFIDاملدمج من  Xerox®اإلصدار 1.0

حامية البيانات

قرص صلب مشفر ( ،AES 256-bitالوضع  ،FIPS 140-2تم التحقق منه) و ،Image OverwriteMcAfee® ePolicy Orchestrator®McAfee Integrity Control ، ،Whitelisting ،تشفري
مستوى املهمة عرب بروتوكول  HTTPSوبرامج التشغيل

أمن املستندات

طباعة آمنة مشفرة ،برامج تشغيل الطباعة املشفرة عىل الوضع FIPS

متكني خدمات الجيل القادم
إدارة الطباعة

إدارة الطباعة و مجموعة إعدادات الجهاز املحمول من  Xerox®واستنساخ التهيئة واملحاسبة القياسية من  Xerox®و Equitracو Y Softو PaperCutواملزيد من حلول الرشكاء

إدارة الطباعة
االستدامة

 ،Xerox® Device Manager ،Xerox® Support Assistance ،Auto Meter Readأدوات خدمات الطباعة التي تديرها Xerox
 ،Cisco EnergyWise®معرف مستخدم الطباعة املوجود يف الهوامش ،إعدادات الطباعة Earth Smart

مدخلك نحو اإلمكانيات الجديدة
خدمات السحابة

خدمة  Xerox® Easy Translatorوالعديد من الخدمات اإلضافية املتاحة

معرض التطبيقات Xerox App Gallery

كام توجد مجموعة إضافية من التطبيقات وخدمات السحابة الخاصة بالطابعة/الطابعة متعددة الوظائف .يُرجى زيارة  www.xerox.com/appgalleryللحصول عىل مجموعة التطبيقات املتزايدة باستمرار املتاحة لزيادة
الوظائف للطابعة متعددة الوظائف.

* أقىص سعة متوقعة يف أي شهر .ال يتوقع دعمها عىل أساس منتظم.

ملزيد من التفاصيل عن املواصفات ،مبا فيها االعتامدات األخرية ،يُ رجى زيارة
www.xerox.com/AltalinkB8000Specs
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