
  

 

  
 

Technológia
Xerox® ConnectKey® 1.5 

Technológia 
Xerox® ConnectKey® 1.5 
Správna technológia pre výzvy  
dnešného dňa a úlohy toho zajtrajšieho. 



 
  

 
 

 
  

 

 

 
 

  

  

  
  

 
 

 
 

 

  

Veľmi ľahko sa môžete stratiť 
v záplave riešení, ktoré sľubujú 
odstránenie vašich najvážnejších 
problémov. Voľba správneho riešenia 
pre vašich ľudí je zložitá. Chcete 
riešenia, ktoré ľahko zvládnu všetko, 
čo potrebujete – riešenia, ktoré pre 
pre vás pracujú, keď to potrebujete, 
ale ktoré nenarúšajú vašu činnosť, 
pretože jednoducho fungujú. 

Naše multifunkčné tlačiarne využívajú 
technológiu Xerox® ConnectKey® 

a umožnia vám zamerať sa na vašu 
prácu. Vďaka tomu získajú ako malé 
a stredné podniky, tak i veľké 
podniky kľúčovú výhodu. Táto 
technológia sa veľmi jednoducho 
zavádza a poskytne vám skutočné 
a praktické riešenia, ktoré dokážu 
uľahčiť komunikáciu, zdokonaliť 
spracovanie a zdieľanie dôležitých 
informácií, zjednodušiť zložité 
pracovné postupy, obmedziť použitie 
papiera a znížiť náklady. 

Kliknutím prejdete na nasledujúce časti. 

Školský obvod East Rochester 
Ušetrite čas i peniaze s produktami Xerox 

http://youtu.be/x4dtwiHoxTM


Kliknutím prejdete na nasledujúce časti:   

   
  

  
 

  
   

 
  

 
 
 

 

   

 
 

 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

  
 

   
 

 
 

  
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
  

  

  
 

  

 
 

  
 

Technológia Xerox® ConnectKey® – jednoduchosť 
v novom svetle. 
ConnectKey je softvérový ekosystém poskytujúci stavebné bloky k zjednodušeniu 
pracovných procesov s využitím multifunkčných tlačiarní.

Riešenie zložitých úloh dneška. 
Dokumenty sú bohatstvom firmy. Ležia 
v centre dôležitých pracovných procesov 
a hrajú dôležitú úlohu v každej aktivite firmy. 
Keď sa pýtali skupiny IT manažérov, 
manažérov firiem a mobilných pracovníkov, 
70 % z nich odpovedalo, že optimalizácia 
toku dokumentov by im umožnila rýchlejšie 
reagovať na potreby trhu, zatiaľ čo pre 62 % 
by to znamenalo tiež zvýšenie celkových 
príjmov*. Prečo? Pretože zvýšená produktivita 
zamestnancov má strategický dopad na výšku 
príjmov. Produktívnejší zamestnanci sa môžu 
viac venovať inováciám, svojim zákazníkom 
alebo môžu získavať nových zákazníkov 
a zvyšovať konkurencieschopnosť firmy. 

Nová definícia jednoduchosti – videozáznam 

Predstavte si kancelárske prostredie, kde 
všetky tlačové stroje majú rovnaké kľúčové 
funkcie, takže sa veľmi jednoducho používajú 
a zjednodušujú školenia užívateľov, čo obme-
dzuje vznik chýb a urýchľuje osvojenie znalostí 
o technológiách. Spoločná architektúra 
technológie ConnectKey ponúka špičkové 
zabezpečenie, čoho dôkazom je naše 
prelomové partnerstvo so spoločnosťami 
McAfee® a Cisco®. Výsledkom partnerstva 
sú ďalšie úrovne bezpečnostného softvéru 
a vyšší komfort pre IT oddelenie. 

Riešenia ConnectKey znižujú množstvo odpa-
du a spotrebu papiera a poskytujú viac času 
na efektívnejšiu prácu. Naviac kompatibilita 
s riešeniami riadenia spotreby energie, ako je 
napríklad produkt Cisco EnergyWise, a veľa 
inovatívnych funkcií znižujú spotrebu energie, 
aby ste mohli dosiahnuť ciele v rámci svojich 
programov udržateľného rozvoja. Tento 
úžasný ekosystém sme vylepšili tak, že sme 
prostredníctvom škálovateľných mobilných 

riešení s podporou cloudu poskytli mobilným 
pracovníkom možnosť pracovať spôsobom, 
ktorý im vyhovuje. Zjednodušili sme tiež 
pracovné postupy zákazníkov vďaka nástrojom 
ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® 

for DocuShare® alebo Business Process 
Outsourcing prostredníctvom spoločnosti 
Xerox. 

Či už si budete spravovať zariadenie sami, 
alebo zvolíte službu spravovanej tlače 
spoločnosti Xerox®, vďaka výhodám nástrojov 
riešení ConnectKey budete môcť znížiť 
náklady a zaistíte si rast firmy. 

Viac informácií o technológii Xerox® 

ConnectKey nájdete na adrese 
www.xerox.com/connectkey. 

* „Budúcnosť dokumentov: Spôsob, akým podporujú fungovanie 
firmy dnes a zajtra.“ Globálny prieskum IDC sponzorovaný 
spoločnosťou Xerox, január 2012. 

> 

http://www.xerox.com/connectkey
http://youtu.be/_fTtdTVj_qM


  

 
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  
   

 
 

  
  

  
 

 
 

 
    

 

 
 

 

   

  
 

Praktické funkcie pre súčasný spôsob práce. 
Pre pracovníkov, ktorí sa neobmedzujú priestorom kancelárie a pracovnou 
dobou od deviatej do piatej, nemusí byť klasické pracovné vybavenie vhodné. 
Preto ponúkajú multifunkcie s technológiou Xerox® ConnectKey® mobilnú tlač 
a skenovanie, ktoré možno integrovať do cloudových riešení a mobilných zariadení. 

Pripojenie a zdieľanie kdekoľvek. 
Tieto multifunkčné tlačiarne umožňujú 
výkonné snímanie jedným dotykom v rôznych 
formátoch, ako sú napríklad jednostránkové 
a viacstránkové prehľadávateľné PDF súbory. 
Naše riešenia snímania do cloudových úložísk 
umožňujú prevod dokumentov do formátov 
Microsoft® Word® a Excel®. Dokumenty 
môžete zdieľať prostredníctvom štandardných 
sieťových zložiek, e-mailov, cloudových úložísk 
(Google Docs™, SalesForce.com, Office 
365, DropBox™ atď.), nástrojov pre správu 
dokumentov alebo backendových podnikových 
systémov pre plánovanie zdrojov. 

Voľnosť v kancelárii i na cestách. 
V záplave chytrých telefónov a tabletov ako 
nutných firemných nástrojov potrebujete 
multifunkčné stroje pripravené na prepojenie 
s pracovníkmi na cestách. Zariadenia Xerox® 

s technológiou ConnectKey možno pripojiť 
bezdrôtovo, čo umožňuje umiestnenie stroja 
na prístupnejšie miesta bez ďalších nákladov 
na infraštruktúru siete. Podpora protokolov, 
ako je napríklad Apple® AirPrint™, umožňuje 
užívateľom alebo hosťom ľahké pripojenie 
a tlač z ich chytrých telefónov a tabletov na 
platforme iOS®. Zariadenia Xerox® s techno-
lógiou ConnectKey majú certifikáciu Mopria™. 
Tá uľahčuje funkcie mobilnej tlače z tabletov 
a chytrých telefónov na zariadeniach Xerox®. 
Podrobnosti nájdete na stránkach 
www.xerox.com/mobile. 

Mobilná tlač – videozáznam 

> Kliknutím prejdete na nasledujúce časti: 

http://youtu.be/KdjbXCmcf2Y


  

 

  
 

  
 

 
  

 
  

 

 
 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

  
   

  

 
 

  
  

   
 

 
 

  
 
 

  
  

 

 

  
 

 
  

 
   

Už môžete pracovať tak, ako chcete práve vy. 
Úspech firmy závisí od schopnosti rýchlo sa chopiť príležitosti. Byť rýchly 
znamená mať k dispozícii správnu pomoc – riešenie, ktoré nie len umožňuje zvládať 
dnešné úlohy rýchlejšie, ale ktoré poskytuje také nástroje, s ktorými budete môcť 
zaviesť nové a lepšie spôsoby práce pre kolegov i klientov.

Žiadne ďalšie prekážky. 
Potrebujete rýchlo nájsť a zdieľať vašu prácu 
a zvýšiť tak efektivitu spolupráce, presúvať 
informácie do dôležitých systémov pre 
urýchlenie rozhodovacích procesov a doby 
reakcie. Technológia Xerox® ConnectKey® 

poskytuje funkcie, ako je napríklad rozšírený 
adresár s obľúbenými položkami, ktorý 
umožňuje bezproblémový import existujúcich 
kontaktov a ich presunutie do väčšieho počtu 
multifunkčných tlačiarní. 

Vždy po ruke – videozáznam 

Časovo nenáročná správa. 
Či už ste skúseným správcom, ktorý má na 
starosti stovky zariadení, alebo užívateľ 
spravujúci jediné zariadenie, spoločnosť 
Xerox ponúka nástroje, ktoré môže použiť 
každý na implementáciu nových pracovných 
procesov či iných úloh. Integrované nástroje 
umožňujú riešiť potenciálne problémy, čo 
vedie ku zvýšeniu produktivity a predĺženiu 
životnosti multifunkčných tlačiarní založených 
na technológii ConnectKey. Pokiaľ je nutná 
pomoc, rýchlosť hrá kľúčovú rolu. Preto 
sme dali k dispozícii videá podpory online 
a integrovaných pomocníkov, ktorí sú ľahko 
dostupní každému užívateľovi priamo 
z predného panela, a online pomocníka 
do tlačových ovládačov. 

Naša funkcia vzdialeného ovládacieho panela 
ďalej znižuje potrebu využívať podporu 
a skracuje dobu odozvy tým, že umožňuje 
odkiaľkoľvek vykonávať školenia a riešenia 
problémov v reálnom čase. Tak možno riešiť 
chyby okamžite bez nutnosti čakať na príchod 
technika. Bezserverová technológia Xerox 
Extensible Interface Platform® umožňuje 
prispôsobenie riešenia na mieru a vytváranie 
aplikácií ConnectKey pre rozšírenie funkčnosti 
multifunkčných tlačiarní bez potreby ďalšej IT 
infraštruktúry. Možno tak uľahčiť a prispôsobiť 
použiteľnosť strojov pomocou rôznych funkcií 
od podporných aplikácií až po snímanie 
a distribúciu dokumentov v sieti. Ak chcete 
získať ďalšie informácie, navštívte stránku 
www.office.xerox.com/connectkey/apps. 

Viac informácií o ďalších spôsoboch, ktoré 
významne zvyšujú produktivitu, pokiaľ sa 
stanete partnermi spoločnosti Xerox, nájdete 
na stránkach www.xerox.com/mps. 

> Kliknutím prejdete na nasledujúce časti: 

www.office.xerox.com/connectkey/apps
www.xerox.com/mps
http://youtu.be/S-_CbYtUeto


  

 
 

   
 

 
 

  
 

  
 

 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

  
 

 
 

  

  
  

 
  

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
  

Bezpečné pripojenie. 
Vaše dáta. Vaše firma. Sprístupnenie zariadenia všetkým určeným užívateľom 
má svoje riziká. Každý si je vedomý dôležitosti zabezpečenia počítačov pred vírusmi 
a malvérom, ale je tiež dôležité vedieť, že multifunkčné stroje sú tiež počítačovými 
systémami a preto predstavujú potenciálny bod vstupu pre nebezpečné činnosti. 

Silné partnerstvá 

Zariadenia Xerox® s technológiou 
ConnectKey® sú vybavené 
bezpečnostnou technológiou McAfee®. 
Spoločnosť Xerox pomocou tejto 
technológie vytvorila prvú radu 
multifunkčných tlačiarní na trhu, ktoré sa 
dokážu samy brániť pred potenciálnymi 
vonkajšími hrozbami. Technológia zozna- 
mov povolených položiek od spoločnosti 
McAfee zaisťuje, že sú v zariadeniach 
spustené len bezpečné a vopred schválené 
súbory či funkcie. Potreba vykonávať 
ručné aktualizácie softvéru kvôli  najnovším 
bezpečnostným hrozbám je tak 
znížená na minimum. Dokonalá 
integrácia so sadou nástrojov pre správu 
tlačových služieb Xerox® a so softvérom 
McAfee ePolicy (ePO) naviac uľahčuje 
sledovanie aktivít. 

Automatická integrácia technológie 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) poskytuje úplný prehľad o všetkých 
koncových bodoch týchto multifunkčných 
tlačiarní. Umožňuje tak uplatňovať 
bezpečnostné zásady IT a dodržiavať 
požadované predpisy. 

Väčšia bezpečnosť kdekoľvek. 
Technológia Xerox® ConnectKey® poskytuje 
najucelenejšiu radu pokročilých funkcií 
a technológií na zabezpečenie dôverných 
firemných informácií. Medzi naše štandardné 
bezpečnostné funkcie pripravené na použitie 
patrí 256bitové šifrovanie pevného disku, 
ochrana McAfee®, prepisovanie obrazu, 
zabezpečená tlač s časovaným mazaním a 
zasielanie e-mailov do externých poštových 
serverov a veľa ďalších bezpečnostných prvkov 
na ochranu dôležitých firemných informácií 
pred všetkými potenciálnymi nebezpečiami. 

Súlad so štandardmi. 
Spoločnosť Xerox verí, že ucelené viacúrovňové 
zabezpečenie, ktoré sa jednoducho nasadzuje 
a spravuje, je zásadné pre úspech každej firmy 
alebo organizácie nezávisle na jej veľkosti. 
Technológia spoločnosti Xerox® bola testovaná 
a overená, aby bola zaistená ochrana pred 
neoprávneným prístupom a súlad firmy so 
štandardmi v rámci mnohých kľúčových oborov. 

Viac informácií o možnostiach zabezpečenia, 
ktoré spoločnosť Xerox ponúka, nájdete na 
stránkach www.xerox.com/security. 

> Kliknutím prejdete na nasledujúce časti: 



  

 
  

 
 

 
 
 

 
  

 

  
  

 
 

  
 

 
  

    
  

 

  
 

 
  

 

 
 

 
  

  
 

  
 

 

   
 

  
 

 

  

 

 
 

 
  

  
  

Skutočné výzvy, skutočné úspory nákladov 
pomocou jednoduchých riešení. 
Aby vaša firma uspela, potrebuje znížiť náklady všade, kde je to možné. 
So spoločnosťou Xerox môžete získať dôležitú konkurenčnú výhodu vďaka inovatív-
nym nástrojom, ktoré poskytujú úsporu času a kontrolu nad nákladmi, uľahčujú 
správu tlače v kanceláriách a prinášajú významnú návratnosť investícií. 

Praktické overovanie 

Stroje Xerox® s technológiou ConnectKey® 

možno rozšíriť o voliteľné riešenia, ktoré 
prinášajú ešte viac spôsobov kontroly nad  
nákladmi. Podporujú mnoho technológií 
čítačiek kariet, ktoré umožňujú užívateľom 
prihlásiť sa k zariadeniu cez bezkontaktné 
karty, študentské preukazy či bezpečnostné 
karty, čo poskytuje bezpečné overovanie, 
sledovanie využitia a účtovanie. 

Úspora času vedie k úspore peňazí. 
Či už ide o úvodné nastavenie, ako je 
napríklad obojstranná tlač alebo úsporný 
režim, priradený ku konkrétnej aplikácii, 
inovatívna funkcia Earth Smart alebo 
integrovaná technológia chytrej obojstrannej 
tlače eliminujúca druhý priechod, pokiaľ 
bola odoslaná len jedna stránka. Naše 
nové technológie jednoducho poskytujú 
kontrolu nad tým kto, čo, kedy a ako tlačí. 

Technológia ConnectKey sa vyvíja s vašimi 
potrebami. Začať možno s veľmi jednoduchými 
riadiacimi prvkami pre obmedzenie práv a 
reguláciu farebnej tlače. Funkcia pre správu 
užívateľských oprávnení je integrovaná s vaším 
interným overovacím systémom. Môžete 
teda zabrániť konkrétnym alebo neovereným 
užívateľom prístup k určitým funkciám 
v užívateľskom rozhraní a zakázať farebnú tlač 
alebo jednostrannú tlač, a to plošne úplne bez 
výnimky alebo podľa aplikácie, času alebo dňa 

v týždni. Naše tlačové ovládače pre systém 
Microsoft® Windows® umožňujú ukladať 
rôzne nastavenia pre jednotlivé aplikácie, čo 
minimalizuje nutnosť vykonávať zmeny zo 
strany užívateľov a znižuje riziko vzniku chýb. 

Znížená spotreba energie 
prináša vyššie úspory. 
Spoločnosť Xerox je zakladajúcim členom 
medzinárodného programu ENERGY STAR® 

a každá nová generácia produktov Xerox® 

ponúka viac funkcií a nižšiu spotrebu, čo prináša 
zákazníkom finančné úspory a znižuje negatívny 
dopad ich činnosti na životné prostredie. 

Multifunkčné stroje s technológiou ConnectKey 
sú tiež kompatibilné s riešeniami pre riadenie 
spotreby, ako je napríklad Cisco® EnergyWise. 

Viac informácií o našich aktivitách v oblasti 
udržateľnosti nájdete na stránkach 
www.xerox.com/environment. 

> Kliknutím prejdete na nasledujúce časti: 

www.xerox.com/environment
http://a400.g.akamai.net/7/400/5566/v0001/xerox.download.akamai.com/5566/PrintDriverSim/PrintDriver.html


 
 

         

 
  

         

 
 

   
 

      

 
 

         

 
 

         

 
 

         

  
 

         

 
 

          

 
 

 

         

  

   

 
  

  
  

  
    

 

 
 

 
  

  

     
  

 

  

  

 

 

  

 
  

 
  

  
 

  

Zariadenia Xerox® s technológiou Xerox® ConnectKey® 

A4 

ConnectKey
® 

Multifunkčná tlačiareň 
Xerox® WorkCentre™ 
5945/5955* 

55 str./min. 
čiernobielo 

> Webová 
stránka 

> Technické 
parametre 

> Virtuálna 
ukážka 

Farebná multifunkčná 
tlačiareň Xerox® 

ColorQube® 9302/9303 

55 str./min. 
farebne 60 str./min. 

čiernobielo 

> Webová 
stránka 

> Technické 
parametre 

> Virtuálna 
ukážka 

Farebná multifunkčná 
tlačiareň Xerox® WorkCentre™ 
7830/7835/7845/7855 

50 str./min. 
farebne 55 str./min. 

čiernobielo 

> Webová 
stránka 

> Technické 
parametre 

> Virtuálna 
ukážka 

Multifunkčná tlačiareň 
Xerox® WorkCentre™ 
5865/5875/5890 

90 str./min. 
čiernobielo 

> Webová 
stránka 

> Technické 
parametre 

> Virtuálna 
ukážka 

Farebná multifunkčná 
tlačiareň Xerox® 

WorkCentre™ 7220/7225 

25 str./min. 
farebne 25 str./min. 

čiernobielo 

> Webová 
stránka 

> Technické 
parametre 

> Virtuálna 
ukážka 

Farebná multifunkčná 
tlačiareň Xerox® 

WorkCentre™ 7970 

70 str./min. 
farebne 70 str./min. 

čiernobielo 

> Webová 
stránka 

> Technické 
parametre 

> Virtuálna 
ukážka 

Multifunkčná 
tlačiareň Xerox® 

WorkCentre™ 3655 

45 str./min. 
čiernobielo 

> Webová 
stránka 

> Technické 
parametre 

> Virtuálna 
ukážka 

Farebná multifunkčná 
tlačiareň Xerox® 

WorkCentre™ 6655 

35 str./min. 
farebne 35 str./min. 

čiernobielo 

> Webová 
stránka 

> Technické 
parametre 

> Virtuálna 
ukážka 

Farebná multifunkčná 
tlačiareň Xerox® 

ColorQube® 8900 

44 str./min. 
farebne 44 str./min. 

čiernobielo 

> Webová 
stránka 

> Technické 
parametre 

> Virtuálna 
ukážka 

A3 

Zariadenie Xerox® s technológiou 
ConnectKey poskytujú skutočné 
a praktické riešenia, ktoré dokážu 
uľahčiť komunikáciu, zdokonaliť 
spracovanie a zdieľanie dôležitých 
informácií, zjednodušiť zložité 
pracovné postupy s papierom, znížiť 
náklady a súčasne zabezpečiť 
všetky dáta. 

Kľúčové funkcie a možnosti riešení technológie ConnectKey 1.5 

Pohodlie Štandardne Apple AirPrint, Snímanie jedným dotykom, Xerox® Mobile Express Driver®, Xerox® Printback, certifikácia Mopria™ 

Voliteľne ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, sada rozhrania Wi-Fi, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud 

Produktivita Štandardne Integrovaný adresár, vzdialený ovládací panel, úvodné nastavenie aplikácií, podpora prehľadávateľných súborov PDF, funkcia Print Around, podpora rozhrania 
TWAIN, snímanie do domovskej zložky, snímanie do e-mailu, snímanie do schránky, klonovanie, podpora online v rámci užívateľského rozhrania a tlačového 
ovládača, funkcia Farba slovami, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® CentreWare® Web 

Voliteľne Aplikácia ConnectKey®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE a Pro, sada rozhrania FDI (Foreign Device Interface), sada unikódových písiem 

Zabezpečenie Štandardne McAfee® Embedded, kompatibilita so softvérom McAfee ePO, prepísanie pevného disku, 256bitové šifrovanie (zhoda so štandardom FIPS 140-2), zabezpečená tlač, 
zabezpečený fax, zabezpečený e-mail, integrácia riešení Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), overovanie v sieti, šifrovanie SSL, protokol SNMPv3, 
certifikácia Common Criteria 

Voliteľne McAfee Integrity Control, sada čipových kariet (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® 

Riadenie 
nákladov 

Štandardne 

Voliteľne 

Zásady tlače, práva užívateľov, štandardné účtovanie Xerox®, Cisco® EnergyWise využívajúcu databázu Xerox® Power MIB, ovládač Earth Smart Print Driver 

Equitrac® Professional, Equitrac Office®, Equitrac Express®, YSoft® SafeQ®, Print Audit a mnoho ďalších riešení partnerov aliancie spoločnosti Xerox. 

Uvedené rýchlosti tlače sú založené na tlačových médiách formátu A4 a zvyčajne odrážajú najvyššiu dostupnú tlačovú rýchlosť. 

*Tlačiareň WorkCentre 5945/5955 obsahuje technológiu ConnectKey 1.0, takže nemusí mať k dispozícii všetky funkcie technológie ConnectKey 1.5.

 > Kliknutím prejdete na nasledujúce časti: 
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Zostavte a nakonfigurujte si vlastné zariadenie Xerox® s technológiou ConnectKey na adrese 
www.buildyourownxerox.com/connectkey. 

Viac informácií nájdete na adrese www.xerox.com/connectkey. 
©2014 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey®, DocuShare®, 
Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre, Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Secure Access 
Unified ID System® sú ochranné známky spoločnosti Xerox Corporation v USA a ďalších krajinách. Mopria™ je ochranná známka organizácie 
Mopria Alliance. Ako partner projektu ENERGY STAR® spoločnosť Xerox Corporation potvrdzuje, že tento produkt spĺňa štandardy normy 
ENERGY STAR z hľadiska energetickej úspory. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú ochranné známky registrované v USA. Informácie 
v tomto prospekte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované 14. september BR8398 XOGBR-51MB 
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