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Opgewassen tegen hedendaagse
opdrachten, klaar voor de
kansen van morgen.
®

Als u uw bedrijf wilt
laten groeien, moet u
op een slimme manier
werken. Daarvoor moet u
technologie aanschaffen die
de productiviteit kan verhogen,
taken kan vereenvoudigen
en de kosten onder controle
kan houden.
U dient nieuwe, efficiënte
werkwijzen te vinden, cruciale
gegevens te beschermen en uw
klanten creatieve en passende
oplossingen te bieden.
Wat u nodig hebt om dit te
bereiken, is een echte partner
aan uw zijde die complete
oplossingen voor de meest
kritieke bedrijfsproblemen
van deze tijd kan bieden en
bovendien kan anticiperen op
uw toekomstige behoeften.
De groei van uw bedrijf begint
hier en nu, met de oplossingen
van onze Xerox® WorkCentre™
7220/7225 en ConnectKey®
technologie.

Ontdek echte kostenbesparingen.
Voor uw bedrijf is het essentieel de kosten onder controle te houden. Met
Xerox verkrijgt u een belangrijk voordeel op uw concurrenten met innovatieve tools
die u helpen tijd te besparen, kosten te bewaken, de printprocessen in uw bedrijf te
vereenvoudigen en een aanzienlijk rendement op uw investeringen te behalen.

Betaalbare kleuren die
indruk maken.
Met het Xerox® WorkCentre™ 7220/7225
maakt u indruk op uw klanten – met kleuren
die zowel krachtig als betaalbaar zijn.

• Eenvoudige, accurate facturering.
WorkCentre 7220/7225 machines kunnen
op het netwerk worden aangesloten voor
automatische verzending van tellerstanden
en automatische aanvulling van
verbruiksmaterialen.

• Pas uw printerdriver-instellingen aan
voor besparingen en efficiëntie. Kies
bijvoorbeeld N-up als standaardinstelling,
om meerdere pagina's op één vel te
printen. Pas instellingen aan voor specifieke
applicaties, zoals e-mails altijd in zwart-wit
printen.

• Beheer en registreer het machinegebruik.
Xerox® Standard Accounting biedt rapporten
voor een betere kostenbeheersing van
alle machinefuncties. Geavanceerde
oplossingen van Xerox® Alliance Partners
leveren zelfs nog handigere tools voor grote
kantooromgevingen.

• Print verantwoord. Onze printerdriver is
standaard ingesteld op dubbelzijdig printen
en met de Earth Smart-functie kunt u andere
standaardinstellingen selecteren die een
verantwoord gebruik stimuleren, zoals het
niet printen van bannerpagina's.

Houd uw kosten onder controle.
 et behulp van gebruikersrechten
M
kunt u de toegang tot printfuncties per
gebruiker, per groep, per tijdstip van de
dag of per applicatie beperken. U kunt
bijvoorbeeld instellen dat alle Microsoft®
Outlook®-e-mails automatisch zwart-wit
worden geprint en alle Powerpoint®presentaties in kleur.

Vind met onze hulp nieuwe manieren om
productief te zijn.
Nieuwe kansen dienen zich aan. Wees er klaar voor met tools en technologieën
die workflows kunnen automatiseren, routinetaken kunnen vereenvoudigen en uw
productiviteit kunnen opvoeren.
De perfecte manier om uw
workflow te optimaliseren.

Controle en beheer op afstand.
Met de functie Remote Control Panel
kunt u de gebruikersinterface van
het WorkCentre 7220/7225 vanaf
elk werkstation bedienen alsof u
bij de machine zelf staat. U kunt
op afstand gebruikers trainen en
machine-instellingen configureren in
de geruststellende wetenschap dat de
geïntegreerde beveiliging slechts één
geautoriseerde handeling tegelijk toelaat
om te voorkomen dat er meerdere
afstandsprocedures worden uitgevoerd.

Het kleurenaanraakscherm biedt eenvoudig
toegang tot een keur aan opties voor
workflowoptimalisatie. Eén druk op de knop,
meer is er niet nodig om bestanden naar USBof mobiele apparaten, uw e-mailaccount of
het netwerk te scannen. U kunt zelfs heel snel
en gemakkelijk doorzoekbare en beveiligde
PDF's maken. Dat alles en nog veel meer kunt
u doen met het WorkCentre™ 7220/7225
– zonder tijdrovende en dure software- en
middleware-uitbreidingen.
• Verbeterd adresboek met favorieten.
Xerox® ConnectKey® technologie maakt
functies mogelijk zoals het verbeterde
adresboek met favorieten, waarmee u
uw bestaande contacten naadloos kunt
importeren en uitrollen naar meerdere
ConnectKey machines.

• Online ondersteuning van Xerox®.
Houd uw machine volop in bedrijf met
onmiddellijke toegang tot doorzoekbare
online help functie direct op het voorpaneel.
• Hulp op de machine zelf. Ingebouwde
helpvideo's bieden direct op het voorpaneel
hulp bij het oplossen van problemen.
• Pas uw oplossingen aan. Met
serverloze Extensible Interface Platform®
(EIP)-toepassingen kunt u beveiligde
toepassingen bouwen die op ConnectKey
multifunctionele systemen kunnen worden
uitgevoerd, zonder dat daarvoor een
ingewikkelde IT-installatie nodig is. Op
die manier kunt u het gebruiksgemak
van uw machine vergroten met een keur
aan mogelijkheden, van ondersteuning
tot scannen.

Uitgebreide beveiliging voor volledige bescherming.
Voor het succes van uw bedrijf is het essentieel dat gevoelige informatie
goed wordt beschermd. Daarom zetten wij de meest complete set functies,
technologieën en oplossingen van toonaangevende bedrijven in
de beveiligingsbranche in die de risico's minimaliseren door kwetsbare
toegangspunten en cruciale bedrijfsgegevens te beschermen.
• Beveilig uw vertrouwelijke informatie.
Bescherm alle gevoelige data met
versleutelde PDF-bestanden voor scannen,
volledige versleuteling van de harde schijf
in overeenstemming met de 256-bits AES
FIPS 140-2 standaard en Image Overwrite
met een drievoudig schoonmaakproces
voor totale verwijdering van alle
gegevensfragmenten.
• Voorkom onbevoegde toegang. Geef
alleen geautoriseerde gebruikers toegang
tot de machine met behulp van Xerox®gebruikersrechten, netwerkverificatie,
IP-filtering en op rollen en functieniveau
gebaseerde aanmelding met smartcards.
• Proactief bedreigingenbeheer.
Clearinginstituten voor beveiliging worden
gemonitord op nieuwe kwetsbaarheden
en zo nodig worden patches uitgegeven
om ervoor te zorgen dat uw machines
up-to-date blijven en uw gegevens veilig
zijn. Bovendien kunt u actuele updates
ontvangen via RSS-feeds en op de hoogte
blijven via www.xerox.com/security.

• Voldoe aan de regelgeving. Machines uit
de WorkCentre™ 7220/7225-serie voldoen
aan de meest recente beveiligingsnormen
voor elke branche, waaronder overheid,
financiële instellingen en gezondheidszorg.
Hiertoe behoren Common Criteria, HIPAA,
de Britse Data Protection Act, COBIT en nog
vele andere. Deze machines kunnen aan elke
norm voldoen met beschikbare controles die
aan uw behoeftes voldoen.
• Volledige zichtbaarheid. Voorkom
IP-diefstal en garandeer onweerlegbaarheid
door voor volledig zicht in de machine
en het netwerk te zorgen. Dankzij
beveiligingsbeleidbeheer en het bijhouden
van alle activiteiten op de machine met
Audit Log weet u precies wie wanneer
toegang tot wat heeft gehad.

Sterk Partnerschap
In de Xerox® ConnectKey® Controller
is McAfee®-technologie geïntegreerd,
wat heeft geresulteerd in de eerste
multifunctionele systemen in de branche
die zichzelf beschermen tegen mogelijke
bedreigingen van buitenaf. McAfee’s
whitelisting-technologie zorgt ervoor
dat op uw machines alleen veilige,
vooraf goedgekeurde bestanden
worden uitgevoerd, waardoor de
noodzaak software handmatig bij te
werken ter bescherming tegen nieuwe
bedreigingen tot een minimum wordt
beperkt. Naadloze integratie met de
Xerox® Managed Print Services toolset en
McAfee ePolicy (ePO) maakt eenvoudige
registratie en controle mogelijk.
Bovendien zorgt de automatische
integratie van Cisco® TrustSec Identity
Services Engine (ISE) voor uitgebreide
zichtbaarheid van alle ConnectKeyendpoints van multifunctionele systemen
om IT-gericht beveiligingsbeleid en
naleving af te dwingen.

Gemak overal waar uw werk u brengt.
Werk beperkt zich niet altijd tot het kantoor en u bent ook wel eens elders.
Xerox® ConnectKey® geeft u de vrijheid en het gemak om te werken waar en
wanneer u maar wilt, door te zorgen dat u naadloos verbonden blijft met de
productiviteitstools die uw bedrijf verder helpen.

Blijf altijd en overal verbonden
en productief.
Aangestuurd door ConnectKey® biedt het
WorkCentre™ 7220/7225 oplossingen
voor mobiel printen en scannen die
volledig integreren met cloudgebaseerde
technologieën en mobiele apparaten. U
profiteert van verbeterd gebruiksgemak,
hogere productiviteit en meer flexibiliteit,
waar u ook bent.
• Maak draadloos verbinding. Met optionele
Wi-Fi-connectiviteit kunnen beheerders
WorkCentre 7220/7225 machines overal
aansluiten, zonder dat daar netwerkkabels
aan te pas moeten komen.
• Apple® AirPrint.™ Print e-mail, foto’s en
belangrijke zakelijke documenten direct
vanaf uw Apple iPhone® of iPad® zonder
drivers te installeren of kabels aan te sluiten.
Met AirPrint kan uw iPhone of iPad via het
WiFi-netwerk van uw bedrijf automatisch
het voor AirPrint geschikte WorkCentre 7200
Series machine opsporen en er verbinding
mee maken.

• Xerox® Mobile Print en meer. Xerox heeft
alle opties waarmee u vanaf de meeste
mobiele apparaten veilig en accuraat kunt
printen op alle printers of multifunctionele
systemen, ongeacht het merk. Bovendien
biedt Xerox IT-vriendelijke optionele
mogelijkheden zoals toegang met behulp
van een pincode en meerdere mobiele
besturingssystemen. Meer informatie vindt
u op www.xerox.com/mobile.
• Papierendocumenten converteren. Scan
documenten en maak op tekst doorzoekbare
PDF's, PDF's van één of meer pagina's en
PDF-A documenten conform de ISO-norm,
voor eenvoudig archiveren, ordenen
en zoeken.
• Scannen met één druk op de knop. Met
de functie Single Touch Scan kunt u aan de
interface van het kleurenaanraakscherm een
speciale, gemakkelijk te vinden scanknop
toevoegen. Wijs aan deze scanknop een
specifieke scanworkflow toe om documenten
snel te verspreiden en archiveren.

Breid uw mogelijkheden uit
Verander de manier waarop uw bedrijf
essentiële werkzaamheden uitvoert met
behulp van de kracht van Xerox® Workflow
Solutions, gebaseerd op het Xerox® Extensible
Interface Platform® (EIP). Kies de juiste
oplossing die past bij uw bedrijf, of die
oplossing nu in de cloud of lokaal op uw server
wordt gehost.
• Xerox® ConnectKey® for SharePoint.
Scan bestanden rechtstreeks naar
Microsoft® SharePoint®- en andere
Windows®-mappen. U kunt niet alleen
bestanden opslaan en PDF's maken, maar
documenten ook automatisch converteren
naar intelligente, gestructureerde gegevens
met behulp van eenvoudige tools voor het
benoemen en doorsturen van bestanden.
• Xerox® ConnectKey Share to Cloud.
Hiermee kunt u eenvoudig, veilig en
op schaal scannen naar populaire
cloudgebaseerde opslagplaatsen als
Google Docs™, SalesForce.com, Office
365 en Dropbox™ met behulp van op
maat gemaakte workflows die optimaal
gebruikmaken van onze Xerox® EIPtechnologie.
Leer meer over Xerox® Workflow Solutions op
www.office.xerox.com/software-solutions.
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Het WorkCentre 7220/7225 biedt meer
functionaliteit, maar neemt dankzij het
compacte formaat minder ruimte in beslag. Voeg
basismogelijkheden voor afwerking toe met de
interne Office Finisher die geen extra ruimte vergt.
2
4

 e dubbelzijdige automatische originelendoorvoer
D
kan 110 vel papier bevatten.

 ies de configuratie die bij u past: een configuratie
K
van twee laden van 520 vel met console die 1.040 vel
A3-papier kan bevatten of een configuratie met vier
laden die 2.080 vel kan bevatten.
5


Office
Finisher LX (met als optie een Booklet Maker)
biedt geavanceerde afwerkopties tegen een
scherpe prijs.

3

Handmatige invoer voor 50 vel voor speciale media
en afwijkende formaten.

Milieueigenschappen
De WorkCentre 7220/7225-serie is voorzien van
ultramoderne functies om het energieverbruik te
helpen verminderen.
• EA-toner. De minimale fusertemperatuur van
onze EA-toner met ultra low-melt-technologie
ligt 20 ºC lager dan die van conventionele toner
voor nog meer energiebesparing en briljante,
glanzende uitvoer, zelfs op gewoon papier.
• Werk in stilte. Ons stilste multifunctionele
kleurensysteem voor werkgroepen blijft
productief zonder veel geluid te produceren.
• LED-scanner. Het energieverbruik van de
scanner met LED-verlichting is 1/3 lager dan
dat van traditionele scanners met TL lampen.

• Energiebeheer. Met Cisco EnergyWise,
beschikbaar in Xerox® Power MIB
(Management Information Base), kunt u
informatie over het energieverbruik van uw
machine bewaken, beheren en rapporteren,
en optimale vermogensstanden en timeoutintervallen instellen.
• Eenvoudig te implementeren tools. Om te
controleren wie wat wanneer en hoe print.
• ENERGY STAR® gekwalificeerd. WorkCentre
7220/7225-machines voldoen aan de
strenge eisen van ENERGY STAR wat betreft
energieverbruik.

ConnectKey®

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225

Technology

Multifunctionele systemen uit de WorkCentre 7200 serie worden aangestuurd door de Xerox® ConnectKey®
Controller. Deze gemakkelijk te implementeren systemen bieden concrete, praktische oplossingen die zorgen
voor een goede stroomlijning van de manier waarop u belangrijke informatie communiceert, verwerkt en deelt,
complexe papiergestuurde opdrachten eenvoudiger maken en de kosten omlaag brengen terwijl uw gegevens
goed worden beveiligd. Meer informatie vindt u op www.xerox.com/connectkey.
Machinespecificaties

WorkCentre 7220

WorkCentre 7225

Snelheid

Tot 20 ppm in kleur en zwart-wit

Tot 25 ppm in kleur en zwart-wit

Duty Cycle1

Maximaal 50.000 pagina's/maand

Maximaal 60.000 pagina’s/maand

Harde schijf / Processor /
Geheugen

160 GB / 1,2 GHz Dual-core / 2 GB systeemgeheugen plus 1 GB paginageheugen

Aansluitingen

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, optionele Wi-Fi (met Kit voor draadloze verbindingen)

Controllerfuncties

Uniform adresboek, bedieningspaneel op afstand, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface), configuratie klonen

Kopiëren en printen
Kopieerresolutie

Tot 600 x 600 dpi

Printresolutie

Tot 2400 x 600 beeldkwaliteit

Eerste kopie verschijnt binnen

8,4 seconden in kleur / 7,1 seconden in zwart-wit vanaf de glasplaat

8,7 seconden in kleur / 7,2 seconden in zwart-wit vanaf de glasplaat

Eerste afdruk verschijnt binnen

8,8 seconden in kleur / 7,0 seconden in zwart-wit

9,1 seconden in kleur / 7,1 seconden in zwart-wit

Printertalen

PCL® 5c-/PCL 6, XML Paper Specification (XPS), Adobe® PostScript® 3™ (optioneel), PDF2

Printfuncties

Printen vanaf USB2, Earth Smart-driverinstellingen, opdrachtherkenning, driverinstellingen opslaan en oproepen, bidirectionele realtimestatus, Colour By Words3,
standaardinstellingen per applicatie, standaard dubbelzijdig printen

Mobiel printen

Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution® (optioneel), Xerox® Mobile Print Cloud® (optioneel)

Scannen

Standaard

Scannen naar netwerk/e-mail/map, scannen naar SMB of FTP, scannen naar USB-geheugen, scannen met één druk op de knop, op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A,
XPS, Linearised PDF, JPEG, TIFF, PDF van één of meer pagina's, TWAIN-ondersteuning

Optioneel

ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE of Professional

Faxen

Standaard

Internetfax, faxopdracht opbouwen, Netwerk Server Fax Enablement

Optioneel

Fax doorsturen naar e-mail of SMB, walk-upfax (optie met 1 lijn of 2 lijnen, inclusief LAN-fax)

Beveiliging

Standaard

McAfee® ingebouwd, compatibel met McAfee ePolicy (ePO), harde schijf overwrite, HDD 256-bits codering (voldoet aan FIPS 140-2), Common Criteria
Certification (ISO 15408), beveiligd printen met verwijderen na bepaalde tijd, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, integratie van Cisco®
TrustSec Identity Services Engine (ISE), netwerkverificatie, SSL, SNMPv3, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten

Optioneel

McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® met Follow-You Printing®

Standaard

Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), Netwerk Accounting Enablement

Optioneel

Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Standaard

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 110 vel; formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 420 mm; afwijkende formaten: 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm

Accounting
Papierinvoer

Handmatige invoer: 50 vel; afwijkende formaten 89 x 98 mm tot 297 x 432 mm
WorkCentre 7220V_S/7225V_S (lade 1 en 2 met console): 520 vel elk; formaten: A5 tot A3; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm
WorkCentre 7220V_T/7225V_T (lade 1 – 4): 520 vel elk; formaten: A5 tot A3; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm

Papieruitvoer /
Afwerking

1
2
3

Optioneel

Enveloppenlade: tot 60 enveloppen: Monarch, DL, C5; afwijkende formaten: 98 x 148 mm tot 162 x 241 mm

Standaard

Dubbele opvangbak: 250 vel elk, onderste lade gestaffeld

Optioneel

Interne Office Finisher: 500 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op één positie
Office Finisher LX: opvang voor 2.000 vel, 50 vel nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel booklet maker (rillen, in de rug geniete brochures)
Convenience Stapler: staples 50 sheets

 aximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.
M
Om PDF’s of PostScript-bestanden vanaf een geheugenstick af te drukken is de PostScript optie vereist.
Alleen beschikbaar met de optionele Adobe® PostScript® 3™ driver.

Ga naar www.xerox.com/office/WC7200Specs voor gedetailleerdere specificaties en
mogelijkheden.
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