
Xerox przyspiesza cyfrową transformację przedsiębiorstw     

wprowadzając nowe produkty 
 

Xerox, jeden z największych na świecie dostawców cyfrowych drukarek oraz          

usług zarządzania drukiem, wprowadza na rynek nowe drukarki wielofunkcyjne         

(MFP) Xerox AltaLink® C8100 i Xerox AltaLink B8100. Najnowsze rozwiązania          

od Xerox, dzięki dostępowi do aplikacji ConnectKey®, pomogą firmom w          

lepszej obsłudze elastycznych środowisk pracy i przyspieszą cyfrową        

transformację przedsiębiorstw, 

 

Firma Xerox, która jest laureatem nagrody Keypoint - BLI w dziedzinie           

oprogramowania do obrazowania dokumentów oraz wybitnych rozwiązań do        

zarządzania zadaniami w druku mobilnym, zaprezentowała nowe produkty z serii          

AltaLink C8100/B8100. Łączą się z aplikacjami ConnectKey i dzięki tej automatyzacji           

przyspieszają cyfrową transformację i wspierają pracowników w biurach i poza nimi. 

 

Drukarki, które przyspieszą cyfrową transformację 

 

Oprócz podstawowej usługi drukowania, seria AltaLink 8100 pomoże przyspieszyć         

cyfryzację miejsca pracy. Jest to możliwe dzięki ultraszybkiemu skanowaniu do 270           

obrazów na minutę i optycznemu rozpoznawaniu znaków. W połączeniu z          

aplikacjami ConnectKey® i najpopularniejszymi rozwiązaniami chmurowymi,      

drukarki te pomogą firmie w zarządzaniu dokumentami oraz w procesie transformacji           

cyfrowej. Według ostatniego globalnego badania Future of Work przeprowadzonego         

przez Xerox, 34% firm przyspiesza plany cyfrowej transformacji w wyniku COVID-19. 

 

- Technologia ConnectKey przekształca modele AltaLink C8100 / B8100 w         

cyfrowego asystenta pracy, którego potrzebują nowoczesne firmy.       

Przyspieszają proces cyfrowej transformacji nowoczesnych przedsiębiorstw.      

Nasze nowe rozwiązania łączą świat fizyczny i cyfrowy dzięki innowacyjnym          

aplikacjom umożliwiającym np. konwertowanie pisma ręcznego na       



edytowalny dokument tekstowy, automatyczne redagowanie dokumentów, a       

nawet tworzenie plików audio z tekstu - wyjaśnia Tracey Koziol, senior vice            

president of Global Offerings w Xerox.  

 

Podobnego zdania w kontekście wpływu drukarek Xerox na cyfrową transformację          

przedsiębiorstw są specjaliści ośrodka badawczego Quorcirca. W opinii Louella         

Fernandes, dyrektor Quocirca, inteligentne urządzenie wielofunkcyjne takie jak        

Xerox ConnectKey, zapewnia dostęp do usług i systemów wykraczających poza          

cyfryzację. Ponadto, umożliwia korzystanie z bardziej złożonych procesów        

biznesowych i automatyzacji przepływu pracy . 1

 

McAfee i Cisco dbają o bezpieczeństwo nowych urządzeń Xerox 

 

Wzrost ilości osób pracujących zdalnie wiąże się z podwyższonym zagrożeniem          

dotyczącym bezpieczeństwa. Xerox współpracuje z wiodącymi ekspertami w tej         

dziedzinie, takimi jak McAfee i Cisco, aby zapewnić AltaLink kompleksowe          

zabezpieczenia urządzenia, jak i sieci. Integracja ze wspomnianymi producentami         

pomaga uprościć raportowanie oraz zarządzanie zdarzeniami dotyczącymi naruszeń        

bezpieczeństwa. 

 

Nowe modele urządzeń drukujących Xerox są już do kupienia w obu Amerykach, a             

AltaLink B8100 jest także dostępny w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.             

Model C8100 będzie dostępny w tych regionach we wrześniu 2020 r. 

 

O firmie Xerox 

Xerox Holdings Corporation jest firmą technologiczną, która tworzy i integruje          

oprogramowanie i sprzęt dla dużych i małych przedsiębiorstw. Na całym świecie           

posiada 160 lokalnych oddziałów. Jeden z nich znajduje się w Polsce. Współpracuje            

zarówno z firmami z sektora prywatnego, w tym z przedstawicielami branży           

1 Quocirca przewiduje: 5 trendów, na których gracze z branży poligraficznej mogą 
skorzystać w 2020 roku 



energetycznej, bankowej i wydawniczej, jak i instytucjami publicznymi. Jest         

czołowym w kraju dostawcą urządzeń drukujących, kopiujących, a także usług          

zarządzania drukiem oraz ich outsourcingiem. 

 

 


