
Tecnologia Xerox® ConnectKey®

UNIR O  MUNDO FÍSICO E  O  DIGITAL  PARA UMA 
EXPERIÊNCIA DE  TRABALHO PERFEITA E  PRODUTIVA 
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O seu Assistente do Local de Trabalho baseado 
em Tecnologia Xerox® ConnectKey®

A atual força de trabalho está sempre em movimento e sempre conectada. Os assistentes 
do local de trabalho baseados em Tecnologia Xerox® ConnectKey, ajudam as empresas 
a descobrirem novas formas de trabalhar melhor e de criarem um ambiente de trabalho mais 
produtivo. Está na altura de parar de pensar nas impressoras como equipamentos isolados 
e específicos para tarefas e começar a exigir soluções mais atualizadas, úteis e fáceis de usar. 
A Tecnologia Xerox® ConnectKey cumpre.

Intuitive User
Experience

Enables Managed 
Print Services

Gateway to 
New Possibilities

Mobile and 
Cloud-ready

Comprehensive 
Security

Experiência de 
Utilizador Intuitiva

Preparado 
para 
Dispositivos 
Móveis 
e para 
a Nuvem

Segurança 
abrangente

Permite os 
Serviços de Gestão 

de Impressão

Porta de 
acesso a novas 
possibilidades

Cada impressora multifuncional com 
Tecnologia ConnectKey da nossa linha, 
transforma-se no centro de um ecossistema 
de produtividade oferecendo uma experiência 
intuitiva ao utilizador, conectividade móvel 
e para a nuvem, segurança total e acesso 
a serviços e soluções de valor alargado. 
Fará mais do que imprimir, digitalizar ou 
copiar. Ficará conectado como nunca esteve. 

IMPRESSORA XEROX ® VERSALINK S ®

Ideais para grupos de trabalho 
descentralizados, as impressoras e impressoras 
multifuncionais da família VersaLink, são 
assistentes digitais do local de trabalho 
totalmente centradas em aplicações. Estas 
oferecem ao utilizador uma experiência 
intuitiva, permitindo-lhes trabalhar quando 
quiserem e de onde quiserem.

IMPRESSORA XEROX ® ALTALINK S ® 

Escalável, potente e desenhada para as 
equipas mais exigentes — as impressoras 
multifuncionais AltaLink oferecem uma 
experiência de utilizador intuitiva, 
personalização, conectividade móvel 
e para a nuvem e segurança abrangente. 
Estes assistentes digitais do local de trabalho 
digitalizam, automatizam tarefas e otimizam 
os processos de trabalho diários sem problemas 
para aumentar a produtividade.
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Experiência de Utilizador Intuitiva

MANTER A  CONSISTÊNCIA

Com uma frota com Tecnologia ConnectKey® 
ativada  – qualquer que seja o modelo – a 
experiência do utilizador é sempre consistente. 
As funções comuns funcionam de forma 
semelhante em todos os equipamentos por isso 
os utilizadores apenas precisam de aprender 
uma vez.

Os novos auxiliares de instalação facilitam 
a configuração para que comece a trabalhar 
com pouco ou nenhum suporte informático. 
Os drivers de impressão têm o mesmo aspeto e 
funcionamento, enquanto que o Xerox® Global 
Print Driver® pode ser usado em todos os 
equipamentos independentemente do modelo. 

TOQUE E  AVANCE MAIS  RÁPIDO

A experiência multi-toque – a mesma forma 
como milhões de utilizadores de telemóveis e 
tablets interagem hoje com os dispositivos mais 
avançados – é agora usada na impressora ou 
impressora multifuncional que utiliza para 
realizar o seu trabalho de forma rápida e fácil. 

Arraste e toque abrindo caminho através de 
workflows simplificados num grande e colorido 
ecrã semelhante a tablet. Pré-visualização das 
digitalizações antes da impressão para evitar 
erros. Descarregue as aplicações diretamente 
da Xerox App Gallery e personalize a sua 
interface para manter as aplicações mais 
utilizadas à frente e ao centro. É uma forma 
completamente nova – e no entanto familiar – 
de avançar através de workflows complexos 
e tarefas comuns. 

VAMOS PERSONALIZAR

Com o design flexível da Tecnologia 
ConnectKey, as interfaces do dispositivo podem 
ser personalizadas para disponibilizar apenas 
nas aplicaçõesque utiliza frequentemente – 
incluindo workflows um-toque para a nuvem 
e da nuvem ou locais de rede.

Como a Tecnologia ConnectKey está integrada 
numa arquitetura de sistema aberta (Xerox 
Extensible Interface Platform®) é possível criar 
novas aplicações para workflows altamente 
especializados. 

Finalmente– uma experiência de utilizador personalizada. As aplicações de 1 Toque elevam 
a um nível superior , na qual é conveniente e permite poupar tempo. Crie e guarde atalhos 
para workflows usados com frequência, mantendo-se em sincronia com os outros equipamentos 
dos quais depende para realizar o trabalho.
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Preparado para Dispositivos Móveis 
e para a Nuvem
A sua força de trabalho ligada– quer seja em casa, na estrada ou no escritório – depende de 
vários dispositivos para enviar ou recuperar documentos e informação. A Tecnologia Xerox® 
ConnectKey® agrupa tudo isto.

PREPARADA PARA TRABALHAR 

AO SEU RITMO

Todas as impressoras e impressoras 
multifuncionais com tecnologia ConnectKey lhe 
oferecem a liberdade para trabalhar onde e 
como quiser. Estes equipamentos estão 
preparados para mobilidade e para a nuvem, 
assim que são instalados. Estes oferecem um 
acesso seguro a partir do seu dispositivo móvel 
e uma conectividade direta e perfeita com os 
seus sistemas e serviços cloud preferidos. 

PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

A capacidade de se ligar e imprimir a partir do 
seu dispositivo móvel é essencial para o 
trabalhador híbrido dos nossos dias, e as 
impressoras multifuncionais com capacidade 
para ConnectKey estão prontas para funcionar 
com suporte integrado para Apple® AirPrint®, 
Mopria® Print Service e Xerox® Print Service 
para Android.™

A aplicação Xerox Workplace Mobile adiciona 
uma experiência de impressão comum em 
equipamentos Android e iOS, facilitando a 
impressão aos trabalhadores em mobilidade. 
Toque para se ligar à sua impressora em 
segundos usando Near Field Communication 
(NFC) para digitalizar, copiar e imprimir a partir 
do seu dispositivo móvel. Quando usado em 
conjunto com a Xerox Workplace Solutions, 
permite aos utilizadores autorizados 
desbloquearem o MFP e acederem a serviços  
de forma segura com uma experiência 
personalizada.

O Wi-Fi Direct opcional é ideal para permitir  
o acesso de utilizadores convidados, sem 
necessidade de conceder acesso à sua  
rede principal.

CONVENIENTE ,  VERSÁTIL  E  LIGADA 

À  NUVEM

Digitalize ou imprima diretamente para a 
nuvem ou da nuvem, partilhe documentos 
facilmente com indivíduos ou grupos sem as 
complicações de seguir vários passos e crie 
documentos editáveis a partir de material 
impresso em papel. Tudo isto é possível, 
diretamente a partir da interface de utilizador 
dos seus equipamentos AltaLink e VersaLink.

Para uma máxima conveniência, a aplicação 
@PrintByXerox fácil de utilizar, torna a 
impressão tão simples como enviar um email 
com um anexo e recuperá-lo num equipamento 
com ConnectKey ativado em qualquer parte do 
mundo. É fácil, seguro e grátis.

Xerox Workplace Cloud, uma solução de Gestão 
de Impressão alojada na nuvem, proporciona 
impressão fácil, flexível e segura a partir de 
qualquer dispositivo móvel – libertando 
recursos de TI para se concentrarem no  
seu negócio principal.
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Prevenir o  
acesso não autorizado

UMA ABORDAGEM 
ABRANGENTE À  SEGURANÇA

Detetar 
comportamento 
suspeito ou 
malicioso

Proteger  
dados e documentos

Parcerias Externas 
através de 
integrações, normas 
e certificações da 
indústria

1  10 dos 10 maiores bancos globais, todos os 50 Estados Unidos e 10 das 10 maiores universidades 
escolhem a Xerox.

2 equipamentos VersaLink®.
3 Aplica-se apenas a equipamentos com disco rígido.
4 AltaLink, iSeries, VersaLink Série 7100 e  EC7800/8000 Series.

UM PADRÃO MAIS  ELEVADO

Embora esteja integrada na nossa tecnologia, 
os níveis de segurança incluídos em cada 
equipamento com ConnectKey vão além do 
padrão. A nossa abordagem holística à 
segurança que é composta por quatro pontos, 
assegura uma proteção abrangente e alargada 
a todos os componentes do sistema e pontos 
de vulnerabilidade.

Prevenção

A Tecnologia ConnectKey utiliza um conjunto 
alargado de capacidades que evitam ataques 
maliciosos, proliferação de malware e má 
utilização de/acesso não autorizado à 
impressora quer a partir de dados transmitidos 
quer por interação direta com o equipamento. 

Todos os pontos possíveis de acesso estão 
seguros, incluindo a interface de utilizador e 
estão também seguras as portas de entrada 
acessíveis a utilizadores casuais, assim como  
o PC, servidor, dispositivos móveis ou ligações  
à nuvem. 

Deteção

A Tecnologia Xerox® ConnectKey executa um 
abrangente teste de Verificação do Firmware, 
quer no arranque2 ,quer quando ativado por 
utilizadores autorizados. São assim emitidos 
alertas se forem detectadas alterações 
prejudiciais à impressora. A tecnologia McAfee® 
Whitelisting† monitoriza constantemente e 
evita automaticamente a execução de qualquer 
malware malicioso.

Proteção

As nossas abrangentes medidas de segurança 
não se limitam a evitar o acesso não autorizado 
à sua impressora e a tornar a sua informação 
segura a partir do interior. A Tecnologia 
ConnectKey oferece capacidades para evitar a 
transmissão intencional ou não intencional de 
dados críticos para entidades não autorizadas.

Desde a proteção de material impresso não 
libertando documentos até que o utilizador 
certo esteja no equipamento, até evitar que a 
informação digitalizada vá para além da pessoa 
a que se destina, a Tecnologia ConnectKey 
oferece as salvaguardas de que precisa para 
manter os seus dados mais críticos seguros e 
salvaguardados.

A Xerox também protege todas as informações 
guardadas, usando os níveis mais elevados de 
encriptação. Pode eliminar quaisquer dados 
processados ou armazenados que já não sejam 
necessários, usando os algoritmos de limpeza e 
eliminação3 de dados aprovados pelo National 
Institute of Standards and Technology (NIST) e 
pelo U.S. Department of Defense.

Parcerias Externas 

A Tecnologia ConnectKey oferece padrões extra 
de segurança através da nossa parceria com a 
McAfee®4 e a Cisco. A comunicação com as 
ferramentas SIEM da McAfee, LogRhythm e 
Splunk reduz drasticamente as ameaças a 
falhas de segurança. Medimos o nosso 
desempenho face a normas internacionais 
através de certificações tais como Common 
Criteria e FIPS 140-2, de forma a assegurar que 
pode confiar nos nossos equipamentos mesmo 
nos ambientes com mais exigência em 
segurança. 

Segurança abrangente

A segurança é a principal prioridade de qualquer empresa. A Tecnologia Xerox® ConnectKey® 
excede as normas da indústria relativamente a funções e tecnologias de segurança. É por isso 
que os governos e as empresas mais preocupadas com segurança escolhem a Xerox.1
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Permite os Serviços de Gestão de Impressão 

Ao combinar a Tecnologia Xerox® ConnectKey® com os Xerox® Managed Print Services,esta cria 
uma infraestrutura otimizada que é personalizada para a sua empresa – seja ela grande ou 
pequena. As nossas mais recentes ferramentas de avaliação e a abordagem em três fases, 
asseguram que terá a combinação certa de tecnologia, aplicações e soluções. 

MAIS FÁCIL ,  SIMPLES  E  MAIS  SEGURA

Com os equipamentos otimizados com 
Tecnologia ConnectKey, os Managed Print 
Services nunca foram tão fáceis de 
implementar, tão simples gerir e nem  
nunca foram tão seguros. 

ConnectKey acelera a clonagem de 
equipamentos para uma implementação mais 
rápida da frota. A configuração e instalação 
remotas, incluindo a facturação de utilização, o 
estado e as capacidades de leitura do contador 
eliminam os palpites ao fazer a gestão da frota. 

Autenticação segura com cartão e funções 
avançadas de segurança de dados tais como 
encriptação do ficheiro e do disco, lista branca 
e remediação automática oferecem a 
tranquilidade que apenas é conseguida com 
os equipamentos com tecnologia ConnectKey. 

ESCALÁVEL  PARA SERVIR  MAIS 

UTILIZADORES

Satisfaça as necessidades não satisfeitas com 
soluções escaláveis — gestão da impressão e 
consistência no workflow através de uma força 
de trabalho descentralizada. 

Garanta uma infraestrutura otimizada  
com a tecnologia, capacidades e aplicações 
adequadas geridas com o serviço certo em  
toda a sua frota. 

Além disso, a aplicação do Assistente de 
Suporte Técnico oferece assistência atempada 
e informações diretamente no equipamento. 

INICIAR A  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL . 

A sua jornada digital é o seu mapa para o 
sucesso com os Xerox® Managed Print Services. 

Elimine os congestionamentos, obtenha 
informações críticas através da análise e crie 
workflows simples e acessíveis para aumentar 
a eficiência. Equipe os colaboradores em 
mobilidade com a capacidade de imprimirem 
em qualquer local a partir da nuvem. 

Crie um centro para o fácil acesso a 
informações críticas com a digitalização 
de documentos. Isto ajuda a eliminar 
silos inter departamentais e suporta uma 
cultura de trabalho mais colaborativa. 
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Resolva os desafios do workflow diário com 
o Xerox Workflow Central 
 

As impressoras multifuncionais com Tecnologia Xerox® ConnectKey® são mais do que 
equipamentos — são assistentes digitais do local de trabalho ágil que vão para além 
das funções comuns para transformar por completo a forma como trabalha. 

Porta de acesso a novas possibilidades

*  Para clientes de parceiro de canal Xerox. Os clientes da venda Direta Xerox devem contactar o seu 
vendedor para obterem informações sobre o Xerox®  MFP Workflow App Customization Program. 

Converta documentos em ficheiros de áudio para ouvir facilmente, em qualquer 
altura e em qualquer lugar.

Transforme o manuscrito em texto legível, editável e partilhável.

Traduza para/de mais de 40 línguas diferentes.

Crie um ficheiro menor, resumido, que seja mais fácil de entender.

Combine até 5 ficheiros diferentes para criar um ficheiro novo e único.

Converta ficheiros PDF ou de imagem em formatos Microsoft mais populares, 
para serem partilhados com um público mais vasto.

Redija automaticamente as informações de identificação pessoal utilizando 
palavras ou frases definidas.

FUNCIONALIDADE FÁCIL  BASEADA 

EM APLICAÇÃO

A Tecnologia ConnectKey oferece um nível 
totalmente novo de flexibilidade, eficiência 
e possibilidade à sua força de trabalho com 
as aplicações nativas e aquelas que estão 
disponíveis na Xerox App Gallery.

Simplifique processos repetitivos, complexos 
e demorados, alargue as capacidades da sua 
impressora de formas inesperadas. Com estas 
aplicações fáceis de utilizar, a sua impressora 
ou MFP com tecnologia Xerox® ConnectKey® 
torna-se um assistente digital  bem conectado 
no local de trabalho. Pode ligá-lo a repositórios 
de conteúdo na nuvem e a sistemas críticos 
para o negócio, ajudá-lo com workflows 
específicos da indústria em cuidados de saúde, 
financeiro, legal e ensino, ou encomendar 
consumíveis e obter suporte técnico- 
diretamente a partir da interface de utilizador 
da impressora.

Com a Xerox App Gallery e Personalized 
Application Builder (PAB)*, os parceiros da 
Xerox podem oferecer níveis ainda mais 
sofisticados de personalização para 
automatizar os seus requisitos exclusivos 
de workflow.

CONVENIÊNCIA NUMA ÚNICA 

PLATAFORMA

Os modelos de trabalho remotos e flexíveis 
exigem conveniência com uma plataforma e 
uma produtividade perfeita. O Xerox Workflow 
Central, a nossa solução baseada na nuvem, 
retira as dúvidas quando converte ficheiros 
físicos e digitais em formatos que podem ser 
utilizados. Ideal para colaboradores em viagem, 
o Xerox Workflow Central pode ser utilizado a 
partir de qualquer dispositivo, incluindo PC, 
tablets, dispositivos móveis e impressoras 
multifuncionais.



EQUIPAMENTOS A3/TABLOID 

A  PRETO E  BRANCO

Impressora 
Multifuncional 
Xerox® VersaLink 
B7125/B7130/
B7135

Impressora 
Multifuncional 
Xerox® AltaLink 
B8145/B8155/
B8170

Xerox® baseados em Tecnologia 
Xerox® ConnectKey®

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®,  VersaLink®, e Xerox Extensible 
Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta 
brochura podem ser alteradas sem aviso prévio.  03/22    TSK-2071     BR34703    XOGBR-65ZE

Irá trabalhar melhor, mais rápido e de forma mais inteligente com uma consistente experiência 
de utilizador, conectividade móvel e com a nuvem, fácil automatização, segurança de referência 
e acesso a uma crescente biblioteca de aplicações para aumentar a funcionalidade e a 
produtividade.

Para obter mais informações sobre a Tecnologia Xerox® ConnectKey, visite www.xerox.com/pt-pt/connectkey.

EQUIPAMENTOS A3/TABLOID A  CORES

Impressora a 
Cores Xerox® 
VersaLink C7000

Impressora a 
Cores Xerox® 
VersaLink C8000

Impressora a Cores 
Xerox® VersaLink 
C9000

Impressora 
Multifuncional a 
Cores Xerox® 
VersaLink C7120/
C7125/C7130

Impressora 
Multifuncional a 
CoresXerox® 
AltaLink® C8130/
C8135/C8145/
C8155/C8170

EQUIPAMENTOS A4/LETTER A  CORES

Impressora a Cores 
Xerox® VersaLink® 
C400

Impressora a Cores 
Xerox® VersaLink C500

Impressora a Cores 
Xerox® VersaLink 
C600

Impressora 
Multifuncional a 
Cores Xerox® 

VersaLink C405

Impressora 
Multifuncional a Cores 
Xerox® VersaLink C505

Impressora 
Multifuncional a 
Cores Xerox® 

VersaLink C605

EQUIPAMENTOS A4/LETTER A  PRETO E  BRANCO

Impressora Xerox® 
VersaLink B400

Impressora Xerox® 
VersaLink B600

Impressora Xerox® 
VersaLink B610

Impressora 
Multifuncional Xerox® 
VersaLink B405

Impressora 
Multifuncional Xerox® 
VersaLink B605

Impressora 
Multifuncional 
Xerox® VersaLink 
B615

https://www.xerox.com/pt-pt/connectkey

