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مطورة. كفاءة  أعىل.  مستوى  عىل  أداء 

مبجرد اقتنائك للطابعة Xerox®، VersaLink B7000 ميكنك 

االعتامد عليها مبارشة يف تأدية املهام الرضورية لتحسني كفاءة أعاملك، بصورة 

مستمرة وعىل أكمل وجه. أنت جاهز لبدء العمل دون أي متاعب، بدًءا من 

معالجات التثبيت التي ال تحتاج لتكنولوجيا املعلومات وصوالً إىل خيارات 

التهيئة خطوة بخطوة.

 LED ونظرًا الستخدام مسار للورق تّم إعادة تصميمه وتقنية طباعة

الجديدة، متسكنا باملوثوقية املستمرة حتى وصلنا إىل مستوى مبهر من التميز.

أجهزة VersaLink محملة مبيزات وتقنيات  ®Xerox املوفرة للوقت، 

واملصممة خصيًصا لترسيع مشاركة املعلومات وتقليل مهام سري العمل غري 

الفّعالة. اضمن دقة املعلومات من خالل معاينة املسح الضويئ والفاكس، 

واالستفادة من املستندات املمسوحة ضوئيًا باستخدام ميزة التعرف الضويئ 

عىل الحروف )OCR(  املدمجة .

عندما يتعلق األمر بحفظ املستندات والبيانات املهمة، توفر أجهزة 

VersaLink أمًنا قياسيًا يحمي كل الثغرات مبا يف ذلك الحامية من 
الوصول إىل أجهزة غري مخولة والتواصل عرب شبكة آمنة وتشفري قرص صلب 

256 بت يتميز بالحامية من الكتابة فوق البيانات والقدرة عىل إضافة األمن 
ملستندات األفراد.

التخصيص. سهولة  االستخدام.  سهولة 

بفضل شاشة اللمس امللونة السعوية القابلة للتخصيص مقاس 7 بوصات يف 

سلسلة VersaLink B7000 من الطابعات متعددة الوظائف، ميكنك 

النقر والتمرير وقرص إصبعني للتنقل بني املهام والوظائف، بنفس سهولة 

استخدام الجهاز املحمول.

كام تساعد تطبيقات  ®ConnectKey من  ®Xerox املحملة بشكل 

مسبق عىل تحسني كفاءة األعامل املكتبية، وكذلك توفر ميزة الوصول عرب 

الشاشة ملعرض تطبيقات  Xerox الشامل وظائف موسعة، مثل تطبيق 

خدمة Xerox® Easy Translator، ميكن من خالله ترجمة 

املستندات املمسوحة ضوئيًا إىل عدد كبري من اللغات املختلفة.

ميكن التنقل بشكل أرسع بني املهام من خالل حفظ اإلعدادات املشرتكة عىل 

هيئة إعدادات مسبقة، مام يتيح إمكانية إعداد املهام بلمسة واحدة وبكل 

بساطة. من خالل ميزة Simple ID، ميكن للمستخدم سواء كان فرًدا 

أو مجموعة إدخال معرف مستخدم وكلمة مرور ملرة واحدة، ليتمتع بعد 

ذلك بإمكانية الوصول لإلعدادات املسبقة املحفوظة والتطبيقات املستخدمة 

باستمرار برسعة وأمان وسهولة عىل شاشة رئيسية مخصصة.

بها. تعمل  التي  للطريقة  جاهزة 

 VersaLink B7000 تتيح لك مجموعة الطابعة متعددة الوظائف

حرية العمل يف املكان الذي تريده وبالكيفية التي تريدها مع إمكانية 

 Microsoft®و Google Drive™  التوصيل املبتكرة املبارشة بخدمة

 ®OneDrive و ™Dropbox والوصول إىل خيارات إضافية عرب معرض 

.Xerox App Gallery تطبيقات

ال شك أن القدرة عىل االتصال والطباعة عرب أجهزة متعددة تعد من أهم 
متطلبات العمل يف الوقت الحايل، وتستطيع أجهزة VersaLink تلبية هذه 

املتطلبات من خالل بعض امليزات مثل ®Wi-Fi و  ®Wi-Fi Direct، و

 Xerox®و ،™Google Cloud Printو ،Apple® AirPrint® 

Print Service Plug-in ألجهزة  ™Android، وتقنية التواصل 
.Mopria® و ،)NFC Tap-to-Pair( قريب املدى

تعرف عىل املزيد حول السبب الذي يجعل Xerox هي الخيار الوحيد 

 ملحرتيف األجهزة املحمولة بعامل اليوم عن طريق زيارة املوقع

www.xerox.com/mobile

متعددة    B7035/B7030/B7025  Xerox®  VersaLink® -طابعة

لوظائف ا

عندما يتعلق األمر بالدمج البعيد املبارش يف بيئة العمل الخاصة بك ومساعدتك يف إنجاز مهام مهمة 

برسعة أكرب، ال يوجد خيار أكرث ذكاًء من الطابعة ميسورة التكلفة واملوثوقة واملعدة إىل أعىل درجة 

للعمل متعددة الوظائف VersaLink B7025 /B7035/B7030 – التي تتميز بتقنية 

.Xerox® ConnectKey®  

 XEROX® CONNECTKEY® تقنية 

بالكامل. اإلنتاجي  نظامك  TECHNOLOGY–أساس 

من رشكة Xerox، التي سبق وأنشأت مساحة العمل الحديثة، نقدم لك 

الثورة القادمة يف عامل إنتاجية العمل. وبفضل تجارب االستخدام الثابتة 

عرب مجموعة كبرية من األجهزة، واالتصال باألجهزة املحمولة والسحابة، 

فضاًل عن مكتبة التطبيقات املتوسعة باستمرار لزيادة اإلمكانيات 

الوظيفية، ستتمكن من إنجاز عملك بشكل أرسع، وأفضل، وأكرث ذكاًء.

تجربة استخدام سلسة

طريقة تفاعل جديدة متاًما 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 مسبًقا 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 بفاعلية أكرب. يتيح التكامل السهل 

لخدمات الطباعة املدارة من  ®Xerox املراقبة عن بعد لتقديم الخدمات 

واملواد االستهالكية.

مدخلك نحو اإلمكانيات الجديدة

 Xerox وّسع قدراتك فوًرا باستخدام الوصول إىل معرض التطبيقات

App Gallery، الذي يعرض تطبيقات حقيقية ُمصّممة لتطوير 
تدفقات العمل الرقمي. اطلب من شبكة رشكائنا تصميم حلول مبتكرة 

مخصصة إلدارة األعامل. 

ميكنك معرفة املزيد حول كيفية العمل بطريقة أكرث ذكاًء عرب املوقع 

www.connectkey.com اإللكرتوين
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اللمس شاشة  مزايا  تقدم 

نقدم لك شاشتنا القالبة امللونة التي تعمل باللمس بحجم 7 بوصات، 

جنبًا إىل جنب مع واجهة املستخدم التي تضع معايري أعىل للتخصيص، 
والتنوع، وإضفاء الطابع الشخيص. 

ومن خالل تقديم تجربة استخدام مألوفة شبيهة بالهواتف املحمولة، 

بدعم مجموعة من التطبيقات اللمسية املركزة عىل املهام واملشرتكة يف 

الشكل وأسلوب العرض، لن تحتاج سوى لخطوات معدودة إلنجاز املهام 

الصعبة واألكرث تعقيًدا.

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 VersaLink® B7000 متعددة 

الوظائف  عىل إنجاز قدر أكرب من العمل يف وقت أقل.
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1  تقوم وحدة التغذية التلقائية باملستندات ذات املرور الواحد للطباعة عىل الوجهني 
)DADF( سعة 110 ورقة باملسح الضويئ للمستندات األصلية عىل الوجهني أثناء تنفيذ 

مهام النسخ، واملسح الضويئ، والفاكس.

2 سطح عمل اختياري )مبا يف ذلك وحدة التدبيس املناسبة( يوفر لك املزيد من املساحة 
لفرز املستندات.

3  فتحة قارئ بطاقات مبنفذ USB مدمج.1

4   يتيح منفذ USB الذي 1 ميكن الوصول إليه بسهولة للمستخدمني الطباعة برسعة من أي 
جهاز ذاكرة USB قيايس أو املسح الضويئ إليه.

5يخزن   درج االستقبال املزدوج االختياري حتى 250 ورقة يف كل مستوى. درج إزاحات 
املستوى األسفل.

6  درج جانبي بسعة 100 ورقة يتعامل مع أحجام الوسائط من 3.5 × 3.87 بوصات 
إىل 11.69 × 17 بوصة )88.9 × 98.4 مم إىل 297 × 431.8 مم(.

7  الدرج القيايس  1 سعة 520 ورقة يتعامل مع أحجام الوسائط من 5.5 × 7.17 
بوصات إىل 11.69 × 17 بوصة )139.7 × 182 مم إىل 297 × 431.8 مم(.

.USB 1 ميكن تعطيل منافذ

أدناه األربعة  اإلضافية  التخزين  خيارات  أحد   اخرت 

 )8، 9، 10، 11( لزيادة سعة الورق:

8  تزيد وحدة الدرج املفرد  سعة الورق اإلجاملية إىل 1,140 ورقة )تتضمن درج جانبي(. 

9  يزيد وحدة الدرج املفرد بحامل سعة الورق اإلجاملية إىل 1,140 ورقة )تتضمن الدرج 
الجانبي( وتتيح تخزين الحرب واللوازم األخرى.

10  اخرت وحدة الدرج الثاليث لزيادة السعة اإلجاملية للورق إىل 2,180 ورقة )تتضمن 
الدرج الجانبي(.

11  يسمح الدرج الرتاديف ذو السعة العالية بسعة إجاملية للورق تصل إىل 3,140 ورقة 
)تتضمن الدرج الجانبي(.

12  وحدة التغذية عالية السعة  االختيارية )تتطلب إما الخيار 9 أو 10 أو 11( وتسع 
2,000 ورقة من الورق بحجم A4، مام يزيد من الحد األقىص لسعة الورق إىل 

5,140 ورقة.

اإلنهاء: عملية  خيارات  يف  متزايًدا  تنوًعا    تضيف 

13  توفر لك وحدة اإلنهاء املكتبية املتكاملة )غري معروضة( تجميًعا سعة 500 ورقة 
وتدبيًسا أحادي املوضع سعة 50 ورقة. 

14   توفر لك وحدة اإلنهاء املكتبية طراز LX )غري معروضة( وظائف إنهاء عالية القيمة 
وتتيح ميزة إنشاء الكتيبات االختيارية.

إضايف: ورق  درج  تهيئة  عىل  أمثلة 



 B7035/B7030/B7025  Xerox®  VersaLink®  

الجهاز الطابعة VersaLink B7035الطابعة VersaLink B7030الطابعة VersaLink B7025مواصفات 

حتى 35 صفحة يف الدقيقةحتى 30 صفحة يف الدقيقةحتى 25 صفحة يف الدقيقة الرسعة
تصل إىل 153,000 صفحة تصل إىل 129,000 صفحة تصل إىل 107,000 صفحة دورة املهام الشهرية 1

معالج ثنايئ النواة سعة 1.05 جيجا هرتز / ذاكرة بسعة 2 جيجا بايتمعالج / ذاكرة )قياسية(

320 جيجا بايتمحرك أقراص ثابتة )اختياري(
شبكة Base-T 1000/100/10،جهاز USB 3.0 عايل الرسعة وشبكة  ®Wi-Fi  والتوصيل عرب شبكة  ®Wi-Fi Direct التي تتميز مبجموعة Wi-Fi إضافيةإمكانية االتصال

دفرت عناوين موحد، استنساخ التهيئة، معاينة املسح الضويئ،  ®Xerox Extensible Interface Platform، معرض التطبيقات Xerox App Gallery، املحاسبة القياسية من  ®Xerox، أذونات قامئة عىل الدور، متكني ميزات وحدة التحكم

مصادقة املالءمة, دعم عرب اإلنرتنت

النسخ: حتى 600 × 600 نقطة لكل بوصة؛ الطباعة: حتى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصةدقة النسخ   والطباعة

برسعة تصل إىل 5.4 ثواٍنبرسعة تصل إىل 5.4 ثواٍنبرسعة تصل إىل 6.8 ثواٍنزمن خروج أول نسخة )برسعة تصل إىل(

برسعة تصل إىل 9.1 ثواٍنبرسعة تصل إىل 9.1 ثواٍنبرسعة تصل إىل 10.4 ثواٍنزمن خروج أول ورقة مطبوعة

optional Adobe® PostScript® 3™/HP-GL/JPEG/TIFF/XPS/PDF/PCL 6/PCL® 5eلغات وصف الصفحة
وحدة التغذية التلقائية للمستندات للطباعة عىل الوجهني )DADF(: 110 ورقة أحجام قياسية: من 5.5 × 8.5 بوصات إىل 11 × 17 بوصة / A5 إىل A3؛ أحجام مخصصة )دوبلكس(: من 4.92 × 4.33 بوصات إىل إدخال الورق  قيايس

11.69 × 17 بوصة / من 125 × 110 مم إىل 297 × 431.8مم؛ أحجام مخصصة )مفرد(: من 4.92 × 3.35 بوصات إىل 11.69 × 17 بوصة / من 125 × 85 مم إىل 297 × 431.8مم
الدرج الجانبي: 100 ورقة؛ األحجام املخصصة: من 3.5 × 3.87 بوصات إىل 11.69 × 17 بوصة / من 88.9 × 98.4 مم إىل 297 × 431.8 مم

الدرج 1: 520 ورقة؛ األحجام املخصصة: من 5.5 × 7.17 بوصات إىل 11.69 × 17 بوصة / من 139.7 × 182مم إىل 297 × 431.8 مم

وحدة الدرج: 520 ورقة؛ األحجام املخصصة: من 5.5 × 7.17 بوصات إىل 11.69 × 17 بوصة / من 139.7 × 182 مم إىل 297 × 431.8 مماختياري

درجان مع حامل: 520 ورقة؛ األحجام املخصصة: من 5.5 × 7.17 بوصات إىل 11.69 × 17 بوصة / من 139.7 × 182 مم إىل 297 × 431.8 مم

وحدة الدرج الثاليث )1,560 ورقة(: 520 ورقة لكل منها؛ األحجام املخصصة: من 5.5 × 7.17 بوصات إىل 11.69 × 17 بوصة / من 139.7 × 182 مم إىل 297 × 431.8 مم

الدرج الرتاديف عايل السعة )2,520 بشكل إجاميل(: الدرج 2: 520 ورقة؛ األحجام املخصصة: من 5.5 × 7.17 بوصات إىل 11.69 × 17 بوصة / من 139.7 × 182 مم إىل 297 × 431.8 مم؛ الدرج 3: 870 

B5 أو A4 10.5بوصة./ حجم x 7.2511بوصة. و x 8.5 :؛ الدرج 4: 1130 ورقة؛ أحجام قياسيةB5 أو A4 10.5بوصة./ حجم x 7.2511بوصة. و x 8.5 :ورقة؛ أحجام قياسية

درج املظاريف: عدد يصل إىل 60 ظرفًا: commercial 10# وMonarch وDL وC5؛ األحجام املخصصة: من 3.9 × 5.8 بوصات إىل 6.4 × 9.5 بوصات / من 98 × 148 مم إىل 162 × 241 مم

B5 أو A4 10.5بوصة./ حجم x 7.2511بوصة. و x 8.5 :2,000 ورقة؛ أحجام قياسية :)HCF( وحدة التغذية عالية السعة

قيايس خرج الورق 

إنهاء   اختياري

درج أوسط سعة 500 ورقة

 أدراج االستقبال املزدوجة: 250 ورقة لكل درج، إزاحات الدرج السفيل

 وحدة اإلنهاء املكتبية املتكاملة: وحدة تجميع سعة 500 ورقة، و50 ورقة ُمدبّسة، والتدبيس أحادي املوضع؛ ووحدة التشطيب 

 املكتبية LX: وحدة تجميع سعة 2000 ورقة، و50 ورقة ُمدبّسة، والتدبيس ثاليث املوضع، والثقب االختياري، ووحدة إنشاء الكتيبات االختيارية )تحزيز، تجليد الكتيبات( 

؛ وحدة تدبيس مناسبة: لتدبيس 50 ورقة
سلسة استخدام  تجربة 

تخصيص رسيع، إضفاء املستخدم طابع شخيص عىل الشاشة الرئيسية، شاشات رئيسية متعددة مبعرف Simple ID، التخصيص باملوقع، الوظيفة أو تدفق العمل باستخدام معرض التطبيقات Xerox App Gallery و®Xerox التخصيص وإضفاء الطابع الشخيص

App Studio
تعريف املهام، حالة ثنائية التوجيه، مراقبة املهمة،  ®Xerox® Global Print Driver® ،Xerox® Mobile Express Driverبرامج تشغيل الطباعة

Xerox®  وجهاز محمول وجهاز لوحي – معلومات الحالة، تصميم رسيع االستجابة، إعدادات، إدارة الجهاز، االستنساخخادم ويب مضمن PC الوصول عرب جهاز

معاينة املسح الضويئ / إرسال رسالة فاكس باستخدام ميزات الصور، التدوير، إضافة صفحةاملعاينة

طباعة من USB، طباعة آمنة، ضبط العينات، الطباعة الشخصية، املهام املحفوظة، إعدادات برنامج التشغيل Earth Smart من  ®Xerox ، تعريف املهام، إنشاء الكتيبات، إعدادات تخزين برنامج التشغيل واستدعائه، حالة ثنائية ميزات الطباعة

التوجيه يف الوقت الفعيل، القياس، مراقبة املهمة، اإلعدادات االفرتاضية للتطبيق، الطباعة عىل الوجهني )كإعداد افرتايض(، تخطي الصفحات الفارغة، وضع املسودة

 التعرف الضويئ عىل الرموز )OCR(، املسح الضويئ إىل USB/بريد إلكرتوين/شبكة )FTP/SMB(، تنسيقات املسح الضويئ للملف:   TIFF  ،JPEG   ،XPS   ،PDF/A   ،PDF؛ ميزات الراحة: مسح إىل الصفحة الرئيسية، املسح الضويئ

PDF قابل للبحث، PDF/XPS/TIFF/PDF محمي بكلمة مرور أحادي الصفحة/متعدد الصفحات
الفاكس الرسيع االختياري )خيارات الخط الواحد والثالثة خطوط، وتشمل فاكس الشبكة املحلية )LAN(، والفاكس املبارش، وإعادة توجيه الفاكس إىل الربيد اإللكرتوين(، الفاكس االختياري عرب IPالفاكس

والسحابة املحمولة  باألجهزة  االتصال  جاهزية 

 ®Google Cloud Print™ Ready  4Apple® AirPrint، خدمات طباعة  ®Xerox و ®Mopria إضافات خدمات الطباعة لنظام  ™Androidالطباعة أثناء التنقل

 Xerox® Mobile Print،  2@PrintByXerox و 3Mobile Print Cloud، يُرجى التوصيل عرب طابعة Xerox® ، 3 NFC/Wi-Fi Direct Printing تطبيق Mobile Link 2.يُرجى زيارةخيارات إعدادات الجهاز املحمول
www.xerox.com/officemobileapps ملعرفة التطبيقات املتاحة.

،   وأكرث.وصالت السحابة2  ،  ،  ، طباعة من/مسح ضويئ إىل 

قيايس أمان 

IPsec ،بروتوكول HTTPS، الربيد اإللكرتوين املشفر. مصادقة الشبكة، SSL/TLS، SNMPv3، شهادات األمن، شهادة تلقائية موقعة ذاتيًاأمن الشبكة
التحقق من الربامج املثبتة، وصول املستخدم وجدار حامية داخيل، تصفية املنفذ / IP / مجال، سجل التدقيق، وسائل التحكم يف الوصول، أذونات املستخدمني، متكني البطاقة الذكية )CAC/PIV/.NET(، موضع قارئ البطاقة املدمج الوصول إىل الجهاز

Xerox®  من

معالجات اإلعدادات/ األمان، تشفري مستوى املهمة عرب بروتوكول HTTPS / إرسال IPPS، القرص الصلب املشفر )AES 256-bit، الوضع FIPS 140-2، تم التحقق منه( والكتابة عىل الصور باستخدام Cisco Trust حامية البيانات

Sec® Integration، مصادقة املعايري املشرتكة )ISO 15408( )تحت التقييم(
الطباعة اآلمنة، إرسال رسائل الفاكس اآلمن، املسح الضويئ اآلمن، الربيد اإللكرتوين اآلمن، ملف PDF يتمتع بحامية كلمة املرورأمن املستندات

القادم الجيل  خدمات  متكني 

إدارة الطباعة و مجموعة إعدادات الجهاز املحمول من  ®3Xerox, واستنساخ التهيئة واملحاسبة القياسية من Y Soft3 ،Xerox® ،Equitrac3 وأكرثإدارة الطباعة

Xerox® Device Manager، Xerox® Support Assistance، Auto Meter Read ،أدوات خدمات الطباعة التي تديرها Xeroxإدارة الطباعة
 ®Cisco EnergyWise ،الطباعة يف Earth Smart، معرف مستخدم الطابعة املوجود يف الهوامشاالستدامة

الجديدة اإلمكانيات  نحو  مدخلك 

خدمة 3Xerox® Easy Translator والعديد من الخدمات اإلضافية املتاحةخدمات السحابة

Xerox App Gallery املتزايدة باستمرار معرض التطبيقات Xerox®  للحصول عىل مجموعة تطبيقات www.xerox.com/appgallery كام توجد مجموعة إضافية من التطبيقات وخدمات السحابة الخاصة بالطابعة/الطابعة متعددة الوظائف. يُرجى زيارة

املتاحة لزيادة الوظائف للطابعة متعددة الوظائف.

 .AirPrint لمعرفة قائمة اعتمادات www.apple.com ؛ 2 خيار متاح للشراء؛ 3 يُرجى زيارةwww.xerox.com/xeroxappgallery – إلى الطابعة Xerox App Gallery 1 أقصى سعة متوقعة في أي شهر. ليس من المتوقع أن يتم دعمه على أساس منتظم؛ 2 خيار مجاني للتنزيل من معرض تطبيقات

 . Xerox® ConnectKey® عىل تقنية B7035/B7030/B7025  VersaLink تعتمد الطابعة متعددة الوظائف 

www.connectkey.com للحصول عىل مزيد من املعلومات، يُرجى زيارة

ConnectKey

Technology

®

 www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs للتعرف عىل مواصفات أكرث تفصيالً، انتقل إىل

 Mobile Expressو Global Print Driver® و CentreWare® والتصاميم و XEROX®و Xerox®  جميع الحقوق محفوظة. تعد .Xerox Corporation حقوق النرش © لعام 2017 لرشكة

 ®Driver و ®Scan to PC Desktop وWorkCentre و ®Xerox Extensible Interface Platform عالمات تجارية لرشكة Xerox Corporation يف الواليات املتحدة و/أو البالد األخرى. 
VB7BR-01VB   BR21105 17/5 املعلومات الواردة بهذه النرشة عرضة للتغيري دون إشعار. تّم التحديث


