
 Xe rox® تقنية 
Conne c tKey®

النظام البيئي لإلنتاجية في مكان العمل.
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إنها ليست مجرد آلة. وإمنا مساعد ذكي داخل 
موقع العمل.

لقد تطور موقع العمل في الوقت احلالي بشكل تعجز قدرات أية ماكينة واحدة على تلبية احتياجات اإلنتاجية الالزمة 
للقوى العاملة احلديثة املتنقلة واملتصلة طوال الوقت. لقد آن الوقت لكي تتوقف عن التفكير في الطابعة باعتبارها 
جهاز مستقل بذاته قوي مخصص ملهام معينة، وأن تبدأ في السعي للحصول على املزيد من احللول احلديثة واملفيدة 

والقابلة لالستخدام.

ذلك.  كل  حتقق   X E R O X ® C O N N E C T K E Y ® تقنية 

تصبح كل طابعة متعددة الوظائف وكل طابعة مزودة بتقنية 

ConnectKey ضمن مجموعة منتجاتنا مركزًا لنظام 
إنتاجية بيئي، يجمع بني كافة أجهزتك، ويوفر جتربة مستخدم 

سلسة وتتيح االتصال بالسحابة واألجهزة املتنقلة، وحتقق 

األمان الكامل والوصول للخدمات ممتدة القيمة بطريقة 
مبتكرة. ستقوم مبهام أكثر من الطباعة أو املسح الضوئي أو 

النسخ. ستتصل بشكل غير مسبوق. 

X E R O X ® V E R S A L I N K ® طابعات  مجموعة 

تعد مجموعة طابعات VersaLink والطابعات متعددة 
الوظائف املثالية جملموعات العمل الصغيرة في األماكن 

الالمركزية بدون دعم كامل من قسم تقنية املعلومات، 

أجهزة مساعدة في مكان العمل مزودة بالتطبيقات املركزية 

وكافة امليزات. إنها توفر جتربة مستخدم سلسة، كما تتيح 

للمستخدمني العمل حيثما كانوا ووقتما شاءوا.

X E R O X ® A LTA L I N K ® طابعات  مجموعة 

بفضل زيادة األداء وقابلية تغيير احلجم في مجموعات العمل 

 AltaLink الكبيرة واملتوسطة واملركزية، تتيح طابعات

متعددة الوظائف – بفضل خيارات اإلنهاء احملسنة الالزمة 
لألعمال لتعزيز اإلخراج مع تقليل الوقت املنقضي في إمتام 

املهام.
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جتربة استخدام سلسة

الثبات.  على  احلفاظ 

 – ConnectKey بفضل أسطول الطابعات املزودة بتقنية 

أيًا كان الطراز – جتربة املستخدم ثابتة. تعمل الوظائف 
املتماثلة بنفس الشكل على جميع املاكينة وبذلك يتعلم 

املستخدمون كيفية االستخدام مرة واحدة ويطبقونها على 

مستوى الطابعات باألسطول بالكامل.

تسهل معاجلات التثبيت اجلديدة اإلعداد لبدء التشغيل مع 

االعتماد بقدر بسيط على دعم قسم تقنية املعلومات أو 
دون احلاجة ألي دعم مطلًقا. تبدو برامج تشغيل الطابعات 
جميعها بنفس الشكل واملظهر، في حني ميكن استخدام 

®Xerox® Global Print Driver على جميع املاكينات 

بغض النظر عن الطراز. 

البصر. ملح  في  وانطلق  املس 

جتربة اللمس املتعدد – وهي الطريقة التي يتفاعل من خاللها 
ماليني من مستخدمي الهواتف واألجهزة اللوحية مع أحدث 

األجهزة احلالية – قد وجدت طريقها إلى الطابعة أو الطابعة 

متعددة الوظائف التي ستعتمد عليها في إمتام أعمالك 
بسرعة وسهولة. 

قم بالنقر والتمرير وقرص إصبعني لالنطالق بني مسارات 

العمل امليسرة على الشاشة الكبيرة امللونة املماثلة لشاشة 

األجهزة اللوحية. قم بتنزيل التطبيقات مباشرةً من معرض 

التطبيقات Xerox App Gallery، وتخصيص واجهتك 

إلبقاء التطبيقات كثيرة االستخدام في اجلزء األمامي واألوسط. 
إنها طريقة جديدة متاًما – رغم كونها مألوفة متاًما – للتمكن 

من اجتياز مسارات العمل الصعبة واملعتادة. 

بالتخصيص. مرحًبا 

بفضل التصميم املرن لتقنية ConnectKey، تتسم 

واجهات األجهزة بقابلية التخصيص لتوفير التطبيقات األكثر 

استخداًما فقط – مبا في ذلك توفير مسارات عمل معينة 

بلمسة واحدة من أو إلى مواقع على السحابة أو الشبكة.

ونظرًا ألن تقنية ConnectKey مدمجة ضمن الهيكل 

 Xerox Extensible Interface( املفتوح لألنظمة
®Platform( أصبح من املمكن حتقيق املزيد من التخصيص 

في مسارات العمل األكثر تخصًصا. 

في النهاية. طابعات متعددة مهام تعمل بالطريقة التي تتوقعها – بفضل جتربة املستخدم الثابتة على مستوى 

اجملموعة بالكامل – مع التزامن املثالي مع األجهزة األخرى التي تعتمد عليها إلمتام أعمالك.
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جاهزية االتصال باألجهزة احملمولة والسحابة 

القوى العاملة املتصلة – سواًء أثناء التواجد في املنزل أم في الطريق أم في املكتب - والتي تعتمد على مجموعة 
 Xerox® متنوعة من األجهزة للقيام باملهام، وتلقي أو إرسال املستندات أو املعلومات من العديد املواقع عن بُعد. تقنية

®ConnectKey تقرب املسافات.

بها. تعمل  التي  للطريقة  جاهزة 

تتيح جميع الطابعات املزودة بتقنية ConnectKey لك 

حرية العمل من أي مكان وبأي طريقة تريد – باتصال مباشر مع 
 OneDrive و Google Drive خوادم التخزين السحابي
و ™Dropbox، فضالً عن ميزة الوصول للمزيد من اخليارات 

 .Xerox® App Gallery اإلضافية عبر معرض التطبيقات

ال شك أن القدرة على االتصال والطباعة عبر أجهزة متعددة 
تعد من أهم متطلبات العمل في الوقت احلالي، وتستطيع 

طابعات ConnectKey متعددة الوظائف تلبية تلك 

 Wi-Fi املتطلبات من خالل ميزة االتصال عبر شبكة

االختيارية وتقنية النقر للتوصيل في التواصل قريب املدى 

 Apple® AirPrint®املدمجة في اللوحة األمامية، و )NFC(
والتطبيقات األصلية لـ ™Google Cloud Print و

Xerox® Print Service لألجهزة التي تعمل بنظام 
.Mopria® و Android™

بالسحابة. ومتصلة  ومتنوعة  مالئمة 

Print@ بفضل التطبيقات سهلة االستخدام مثل

PrintByXerox، أصبحت الطباعة إلى أي طابعة مزودة 
بتقنية ConnectKey بنفس سهولة إرسال رسالة بريد 
إلكتروني ملحقة مبرفق، واستالمها عبر أي جهاز آخر مزود 

بتقنية ConnectKey في أي مكان على مستوى العالم. 
إنها عملية سهلة وآمنة ومجانية.

قم باملسح الضوئي أو الطباعة مباشرةً من أو إلى السحابة، 

أو شارك املستندات مع األشخاص أو اجملموعات بسهولة بدون 
االضطرار للقيام بالعديد من اخلطوات وقم بإنشاء مستندات 

قابلة للتحرير من مصادر مطبوعة. ميكن القيام بكل هذا من 
اجلهاز مباشرةً.
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أمان قياسي

يعد األمان هو األولوية العليا في أي شركة. تفوق تقنية ®Xerox® ConnectKey املعايير املتبعة في هذا اجملال فيما 
يتعلق بتقنيات وميزات األمان. العمل براحة تامة.

أعلى. معايير 

بالرغم من تكاملها في تقنياتنا، فليس هناك معيار ثابت فيما 

يتعلق مبستويات األمان املضمنة في كل جهاز مزود بتقنية 

ConnectKey. كما يضمن منهجنا الكلي رباعي النقاط 
حماية شاملة ومتكاملة جلميع مكونات النظام والثغرات 

األمنية.

احلماية ضد التطفل

ف تقنية ConnectKey مجموعة من اإلمكانات  توظِّ

الشاملة ملنع الهجمات الضارة ومنع انتشار البرامج الضارة 

وسوء االستخدام/الوصول غير املصرح به للطابعة، سواء 

الناجم عن البيانات املنقولة أو التفاعل املباشر مع اجلهاز. 

جميع نقاط الوصول املمكنة آمنة، مبا في ذلك واجهة 
املستخدم ومنافذ الدخول التي ميكن الوصول إليها من ِقَبل 

مستخدمي ميزة الوصول السريع وأيًضا من خالل االتصال 

بأجهزة الكمبيوتر أو اخلادم أو األجهزة احملمولة أو السحابة. 

اكتشاف األجهزة

تقوم تقنية ®Xerox® ConnectKey بإجراء اختبار شامل 
للتحقق من البرامج الثابتة إما عند بدء التشغيل* أو عند 

التنشيط بواسطة املستخدمني املصرح لهم بذلك. يوفر ذلك 

تنبيهات في حالة اكتشاف إجراء أي تغييرات ضارة للطابعة. 

تقوم تقنية McAfee® Whitelisting** دائًما بعمليات 
مراقبة ملنع أي برامج ضارة من العمل تلقائًيا.

حماية البيانات واملستندات

ال يقتصر دور معايير األمان الشاملة لدينا على منع الوصول 
غير املصرح به إلى طابعتك وتأمني معلوماتك من الداخل. إذ 

توفر تقنية ConnectKey إمكانات ملنع نقل البيانات احلرجة 
إلى جهات غير مصرح لها سواء بقصد أو بدون قصد.

ابتداًء من حماية املواد املطبوعة عن طريق عدم حترير 
املستندات حتى يتواجد املستخدم املناسب على اجلهاز، وصوالً 

إلى منع وصول املعلومات التي يتم املسح الضوئي لها ألي 

شخص بخالف الشخص املراد تسليمها له، تقدم تقنية 

ConnectKey احلارس األمني الذي حتتاجه للحفاظ على أمان 
وسالمة أهم أصول البيانات الهامة لديك.

كما حتمي Xerox جميع املعلومات اخملزنة اخلاصة بك، 
باستخدام أعلى مستويات التشفير. ميكنك حذف أية 

معلومات متت معاجلتها أو تخزينها ما لم تعد بحاجة إليها 

 )NIST( باستخدام تقنية املعهد القومي للمعايير والتقنيات

وأنواع التشفير إلجراءات تنقيح وحذف البيانات املعتمدة من 
وزارة الدفاع األمريكية***.

الشراكات اخلارجية 

تتيح تقنية ConnectKey مزيًدا من معايير األمان من خالل 

شراكتنا مع ®McAfee*. نحن نقارن أداءنا باملعايير الدولية 

 FIPS 140-2 باستخدام اعتمادات مثل شهادة املعايير و

لضمان موثوقية أجهزتنا حتى في البيئات األكثر أمانًا. 

VersaLink أجهزة *
iSeries و AltaLink أجهزة **

*** ال تنطبق إال على األجهزة املزودة مبحركات أقراص ثابتة فقط

احلماية ضد التطفل

اكتشاف األجهزة

حماية البيانات 
واملستندات

الشراكات اخلارجية
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متكني خدمات اجليل القادم

يؤدي اجلمع بني تقنية ®Xerox® ConnectKey وتقنية Xerox® Managed Print Services إلى خلق بنية حتتية 
مثالية مخصصة في مؤسستك – سواًء كانت صغيرة أم كبيرة. أدوات التقييم على أحدث طراز ومنهج ثالثي املراحل 

لدينا للتأكد من أن لديك مجموعة التقنيات والتطبيقات واحللول املناسبة متاًما. 

والتطوير التقييم 

بفضل تقنية Xerox® ConnectKey، ستصبح لديك 

أدوات قوية للتحكم الفائق في جميع الطابعات أو الطابعات 

متعددة الوظائف على شبكتك – مبا في ذلك القدرة على 
ضبط قيود املهام ومراقبة االستخدام وإجراء عمليات النسخ 

االحتياطي واالسترجاع. ستتمكن من التحكم في التكاليف 

وتقليل اللجوء إلى موارد تقنية املعلومات وحتسني األداء العام.

إن األجهزة املزودة بتقنية ConnectKey، أجهزة متوافقة مع 
®Cisco EnergyWise، ومن ثَم ميكنك مراقبة استخدام 

الطاقة والتحكم على مستوى األسطول بالكامل أو جهاز تلو 

 Xerox® Global اآلخر. قم بتعيني قيود املهام باستخدام

®Print Driver، وقم بتعيني معلمات الطباعة اخلاصة 

بتقليل استهالك الطاقة واملواد اخلام باستخدام ميزة طباعة 

Earth Smart. ستتمكن من تقليل النفايات واستهالك 
الطاقة مع حتسني الرؤية واستخدام الطابعة بواسطة 

املستخدم النهائي.

ومتكاملة آمنة   

سيكون لديك جهاز شامل وأمان البيانات واملستندات، مزود 

بوسائل حماية مدمجة تلبي متطلبات املعايير املعمول بها في 

اجملال ومتطلبات اللوائح احلكومية وتتفوق عليها.

تتضمن معايير األمان الطباعة اآلمنة املشفرة وحذف قوائم 

انتظار مهام الطباعة وتشفير األقراص الصلبة والكتابة 

فوق الصور. وإلى جانب وسائل احلماية على اجلهاز، أصبحت 
البيانات املرسلة أكثر أمانًا أيًضا – بفضل التشفير والبريد 

اإللكتروني اآلمن ووسائل احلماية القوية للجهات اخلارجية مثل 

 .McAfee® Whitelisting*

وفيما يتعلق بالطباعة على السحابة واألجهزة املتنقلة، تتيح 
تقنية ConnectKey للعاملني املتنقلني واالفتراضيني باقة 

كبيرة من خيارات األمان للعمل حيثما كانوا ووقتما شاءوا – مبا 
في ذلك دعم الطباعة السهلة من األجهزة اللوحية والهواتف 

احملمولة بفضل دعم األجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 

 .Apple® AirPrint® وأجهزة Android™

وسالسة أمتتة 

تعمل األجهزة املزودة بتقنية ConnectKey، إلى جانب 

MPS، على زيادة سرعة حتويل مهام العمل الورقية إلى رقمية. 
تساعدك املكتبة الكبيرة واملتنامية للتطبيقات القابلة للتنزيل 

في أمتتة العمليات، وتوفير الوقت وحتسني إنتاجية فريق العمل. 

على سبيل املثال، تتيح األجهزة التي تعمل بلمسة واحدة 

ومتصلة بالسحابة للمستخدمني املسح الضوئي مباشرةً 

من وإلى املستودعات الشهيرة املستندة إلى السحابة مثل 
®Dropbox و ™Google Drive واملسح الضوئي إلى/ 

الطباعة من ®Microsoft Office 365، وحتويل املستندات 

الورقية إلى ملفات بتنسيق PDF قابلة للبحث على اجلهاز 
مباشرةً، أو أي خيار آخر من اخليارات الفعلية غير احملدودة 

لتحويل املستندات املطبوعة إلى مستندات رقمية باستخدام 

أنظمة إدارة مستندات اجلهات اخلارجية أو املستندات 

 Xerox® و Microsoft SharePoint® اخلاصة مثل

.DocuShare®

*أجهزة AltaLink فقط
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التركيز على امليزات

X E R O X ® E A S Y  T R A N S L AT O R  S E R V I C E تطبيق 

تعمل اخلدمة على حتقيق ما هو ممكن على أرض الواقع عن طريق السماح ملستخدمي MFP باملسح الضوئي ألي مستند 

واستالم إشعار مترجم و/أو رسالة بريد إلكتروني فورًا. كما ميكن إرسال املستندات أو الصور إلى اخلدمة من أي جهاز 

كمبيوتر أو أي جهاز يعمل بنظام iOS أو Android. إن هذا مجرد مثال واحد فقط على اخلدمات واإلمكانات املتقدمة 
.Xerox® ConnectKey®املتاحة من خالل تقنية

.www.xeroxtranslates.com تعرف على املزيد من خالل زيارة 

إن الطابعات متعددة الوظائف املزودة بتقنية ®Xerox® ConnectKey ليست مجرد ماكينات فحسب. إن تلك 
الطابعات تعد مبثابة مساعدين مبوقع العمل ومحور أساسي لتطوير موقع العمل وإنتاجية النظام البيئي بفضل كل 

نة بها والتوسعة التي حتتاجها للسماح لعملك – وألعضاء فريق عملك – لالنطالق. هذه التقنيات واإلمكانيات املُضمَّ

التطبيقات إلى  املستندة  والوظائف  السالسة 

تتيح تقنية ConnectKey مستوىً جديًدا من املرونة 

والكفاءة والقدرة لفريق العمل لديك بفضل كٍل من 

التطبيقات األصلية املضمنة بها وغيرها من التطبيقات 

 Xerox App األخرى املتوفرة عبر معرض التطبيقات

.Gallery

تعمل التطبيقات األصلية على تيسير وظائف الطباعة 

واملسح الضوئي والنسخ، فضالً عن إتاحة الوصول إلى قوائم 

جهات االتصال واملواقع املستخدمة بشكل متكرر، بينما 

 App تتيح التطبيقات املتوفرة عبر معرض التطبيقات

Gallery للمستخدمني تنزيل تطبيقات ال تعمل على 
خادم مثل الطباعة من ™Dropbox واملسح الضوئي إلى 

Microsoft® Office 365 مباشرةً من واجهة املستخدم.

 Personalisedو Xerox® App Studio باستخدام

 Xerox ميكن لشركاء ،*)PAB( Application Builder
تقدمي مستويات أكثر صعوبة من التخصيص ألمتتة متطلبات 

مهام العمل الفريدة لديك.

كل هذا يزيد من الفرص التي ال حصر لها السانحة لتيسير 

تنفيذ العمليات وحتسني اإلنتاجية.

بالسحابة االتصال 

إلى جانب اإلنتاجية الفائقة التي حتققها بفضل تقنية 

ConnectKey والتطبيقات املتنقلة اخلاصة بها، تتيح 
®Xerox Extensible Interface Platform اخلاصة بنا 

)وهي عبارة عن نظام أساسي برمجي مفتوح الهيكل متاح 
على جميع األجهزة املزودة بتقنية ConnectKey ابتداًء 

من الطابعات األولية وصوالً إلى الطابعات متعددة الوظائف 
باملكاتب الكبرى( لشركائنا ومطوري البرامج املستقلني لدينا 

تقدمي حلول قوية إلدارة املستندات وأمتتة مهام العمل واألمان 
واحملاسبة.

 ،Xerox Extensible Interface Platform® بفضل

ميكن للطابعة متعددة الوظائف أو الطابعة املزودة بتقنية 

ConnectKey لديك مالءمة طريقة عملك من خالل حلول 
تعزيز اإلنتاجية اخملصصة والشاملة اخلاصة بإدارة املستندات 

واحملاسبة والطباعة املتنقلة ووسائل التحكم في وصول 

املستخدمني.

مدخلك نحو اإلمكانيات اجلديدة

 Xerox يتعني على عمالء مبيعات .Xerox لعمالء شركاء قنوات  *
Direct االتصال باملدير التنفيذي لقسم املبيعات للحصول على 

 .Xerox MFP Workflow معلومات حول برنامج تخصيص تطبيق



TA B L O I D / A 3 بحجم  واألسود  باألبيض  الطباعة  أجهزة 

Xerox®الطابعة متعددة 
 VersaLink®الوظائف

B7035/B7030/B7025

طابعة متعددة الوظائف 
 Xerox® AltaLink®

8090/8075/8065/8055/B8045

L E T T E R / A 4 بحجم  واألسود  باألبيض  الطباعة  أجهزة 

 Xerox® طابعة
VersaLink® B400

 Xerox® طابعة 
VersaLink® B600

 Xerox® طابعة
VersaLink® B610

 طابعة متعددة 
 Xerox® الوظائف

VersaLink® B405

 طابعة متعددة 
 Xerox® الوظائف

VersaLink® B605

 طابعة متعددة 
 Xerox® الوظائف

VersaLink® B615

Xerox® ConnectKey® املزودة بتقنية Xerox® أجهزة

 Global Print Driver®و ConnectKey®و AltaLink®والتصاميم® و Xeroxو Xerox® جميع احلقوق محفوظة. تعد .Xerox Corporation حقوق النشر © لعام 2017 لشركة
و®VersaLink و®Xerox Extensible Interface Platform عالمات جتارية لشركة Xerox Corporation في الواليات املتحدة و/أو دول أخرى. املعلومات الواردة بهذه النشرة عرضة 

XOGBR-65VA BR21207   MASZI-117 03/17 .للتغيير دون إشعار

www.xerox.com ملعرفة املزيد حول تقنية ConnectKey، تفضل بزيارة 

ستعمل بطريقة أفضل وأسرع وأذكى مع االستمتاع بتجربة مستخدم ثابتة واالتصال باألجهزة املتنقلة والسحابة 

وسالسة األمتتة وأمان قياسي والوصول إلى مكتبة متطورة من التطبيقات إلجناز املزيد من الوظائف وتعزيز اإلنتاجية.

C O L O U R  L E T T E R / A 4 بحجم  للطباعة  أجهزة 

 Xerox® طابعة األلوان
VersaLink® C400

 Xerox® طابعة األلوان
VersaLink® C500

 Xerox® طابعة األلوان
VersaLink® C600

 طابعة األلوان متعددة 
 Xerox® الوظائف

VersaLink® C405

 طابعة األلوان متعددة 
 Xerox® الوظائف 

VersaLink® C505

 طابعة األلوان متعددة 
 Xerox® الوظائف

VersaLink® C605

TA B L O I D / A 3 بحجم  باأللوان  الطباعة  أجهزة 

 Xerox® طابعة األلوان
VersaLink® C7000

طابعة األلوان متعددة الوظائف 
 Xerox® VersaLink®

C7030/C7025/C7020

طابعة األلوان متعددة الوظائف 
 Xerox® AltaLink®

/C8045/C8035/C8030
C8070/C8055


