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Om du ska bibehålla din 
konkurrenskraft måste du 
få mer gjort – med mindre 
medel. Processer måste 
förenklas. Personalen måste bli 
mer produktiv och lösningar 
måste vara kostnadseffektiva. 
Xerox kan hjälpa dig 
åstadkomma detta. 

Som teknikpartner är Xerox 
införstått med att framgång 
mäts i termer av resultat. Xerox 
kan lösa dokumentrelaterade 
uppgifter i din verksamhet 
genom att ta fram en 
totallösning med innovativa 
verktyg som hjälper dig att bli 
maximalt effektiv till lägsta 
möjliga kostnad. Detta frigör 
tid som du kan använda för att 
fokusera på det som är viktigt. 
Din verksamhet. Lösningen: 
Xerox® ConnectKey® -tekniken och 
Xerox® WorkCentre™ 3655. 
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Behåll kontrollen över kostnaderna.

Användarrättigheter gör det möjligt att 
begränsa åtkomsten till skrivarfunktioner 
baserat på användare, grupper, tid på 
dygnet samt programvara. Du kan till 
exempel specificera att alla Microsoft® 
Outlook®-e-brev automatiskt ska skrivas 
ut dubbelsidigt.
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•	 Anpassa drivrutinerna för bättre 
ekonomi och högre effektivitet. Du kan 
till exempel sätta flera sidor per ark som 
standardinställning. 

•	 Enkel debitering. Automatisk överföring 
av mätaravläsningar och beställning 
av förbrukningsmaterial. Tack vare att 
multifunktionssystemet är anslutet 
till företagets lokala nätverk kan 
debiteringsprocessen förenklas. 

•	 Resurseffektiv utskrift. Skrivaren är 
standardinställd för dubbelsidig utskrift.

•	 Spara pengar och energi. Väsentliga 
besparingar kan göras om företaget 
använder ConnectKey multifunktionssystem. 
Våra multifunktionssystem är kompatibla 
med energisparlösningar såsom Cisco® 
EnergyWise, vilket möjliggör mätning och 
minimering av energianvändningen.

•	 Administrationsverktyg för 
maskinutnyttjande. Xerox® 
standardredovisning genererar rapporter 
som ger bättre kostnadsstyrning av alla 
funktioner. För stora kontorsavdelningar 
finns avancerade lösningar och 
verktyg från Xerox Alliance Partner för 
utökade administrationsfunktioner och 
användningsstatistik. 

•	 Inga onödiga utskrifter. Med funktionen 
för fördröjd utskrift skrivs jobbet ut först 
när användaren har frisläppt utskriften från 
maskinens manöverpanel. 

Upptäck potentiella kostnadsbesparingar.
Din verksamhet är beroende av att kostnaderna hålls i schack. Xerox® 
WorkCentre™ 3655 innovativa funktioner ger konkurrensfördelar, minimerar 
kostnaderna, förenklar rutinerna och ger en avsevärd avkastning på din investering.
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•	 Installera, uppgradera och hantera 
maskinerna via en enda skrivardrivrutin. 
Xerox® Global Print Driver® har ett enhetligt, 
lättanvänt användargränssnitt som gör 
att IT-administratören kan övervaka 
och hantera maskiner av såväl Xerox® 
som andra fabrikat. Ytterligare en fördel 
är mindre supportbehov och enklare 
administrering av utskriftstjänster. 

•	 Prioritering av utskriftsjobb. Med 
funktionen Print Aroud slipper du långa 
väntetider vid utskrift genom att ett jobb 
som kräver en speciell åtgärd (till exempel 
en annan pappersstorlek) kan pausas så att 
nästa jobb i kön kan skrivas ut. 

•	 Snabbare konfigurering. Genom att klona 
Xerox® WorkCentre™ 3655-konfigurationer 
behöver inte varje enskild maskin 
konfigureras manuellt. 

•	 Scanning med EN (1) knapptryckning. 
Skapa en eller flera förprogramerade 
skanningknappar direkt på färgpekskärmen. 
Tilldela scanningknappen ett dedikerat 
scanningarbetsflöde som ger snabb 
dokumentdistribution och arkivering.

Ett bättre arbetssätt.
Det räcker inte att hålla jämna steg med konkurrenterna.  
Xerox® WorkCentre™ 3655 har tekniska lösningar som förenklar många  
rutinuppgifter och automatiserar arbetsflödena så att personalen blir  
effektivare och därmed mer produktiv. 

Nya möjligheter

Oavsett om du scannar och hanterar dokument 
på kontoret eller via molnbaserade tjänster 
på Internet så har du tillgång till lösningar för 
scanningarbetsflöden direkt från WorkCentre  
3655 tack vare Xerox® arbetsflödeslösningar*, 
som är baserade på Xerox Extensible Interface 
Platform®. 

•	Xerox® ConnectKey® for SharePoint® eller 
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.  
Scanna dokument direkt till Microsoft® 
SharePoint, Xerox® DocuShare® eller andra  
Windows®-mappar. Utöver att lagra filer och  
skapa PDF-filer kan du också automatiskt  
omvandla dokument till strukturerade data  
med hjälp av enkla verktyg för filnamngivning  
och dirigering.

•	Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.  
Enkel, säker och skalbar scanning till populära 
molnbaserade datalager såsom Google Docs™, 
SalesForce.com, Office 365 och Dropbox™  
med hjälp av skräddarsydda arbetsflöden  
som utnyttjar Xerox Extensible Interface  
Platform®-teknik. 

Mer information om Xerox® Workflow Solutions finns  
på www.office.xerox.com/software-solutions. 
* Tillval tillgängliga beroende på land.
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Fruktbart partnerskap

WorkCentre 3655-systemen har 
inbyggd McAfee®-teknik, vilket 
betyder att detta är branschens första 
multifunktionssystem med inbyggt 
skydd mot potentiella externa hot. 
McAfees vitlisteteknik säkerställer att 
endast säkra och förhandsgodkända 
filer eller funktioner körs på maskinen, 
vilket minimerar behovet av manuella 
programvaruuppdateringar. Dessutom 
får du fullständig integration med 
verktygen i Xerox® hanterade 
utskriftstjänster, och McAfee ePolicy 
(ePO) möjliggör enkel spårning och 
övervakning.

Automatisk Cisco® TrustSec ISE-
integration (Identity Services Engine) 
ger detaljerad information om alla 
ConnectKey multifunktionssystem, 
vilket ger en högre policynivå och bättre 
efterlevnad avseende IT-säkerhet.

•	 Skydda konfidentiell information. 
Skydd av känsliga data via scanning till 
krypterade PDF-filer, hårddiskkryptering 
enligt standarden för 256-bitars AES FIPS 
140-2 och tredubbel dataöverskrivning 
som garanterar total radering av alla 
datafragment.

•	 Förhindra obehörig användning. 
Förhindra obehörig åtkomst till maskinen 
med hjälp av nätverksautentisering 
med eller utan smidig autentisering via 
Magstripe, läsare för fjärravläsningskort 
och smarta kort (CAC/PIV/.Net), Xerox®-
användarbehörighet, inloggning baserad på 
roll och funktion samt IP-filtrering.

•	 Proaktiv hantering av hot.  
Övervakar nya sårbarheter och hämtar 
felkorrigeringsfiler vid behov, vilket 
säkerställer datasäkerheten och att din 
utrustning är uppdaterad. Du kan dessutom  
få minutaktuella uppdateringar via  
RSS-flöden och ytterligare information via 
www.xerox.com/security.

•	 Efterlevnad av gällande bestämmelser. 
WorkCentre 3655 uppfyller gällande 
säkerhetsstandarder som krävs 
av myndigheter, finanssektorn, 
hälsovårdsområdet och andra viktiga 
branscher. Standarderna inkluderar bland 
annat Common Criteria (evaluering pågår), 
HIPPA, Data Protection Act och COBIT. 
Maskinerna kan vid behov anpassas så att 
de uppfyller önskade bestämmelser.

•	 Fullständig insyn. Total insyn i maskin 
och nätverk förhindrar IP-stöld och 
säkerställer nekat bestridande. Med 
säkerhetspolicyhantering och registrering av 
all maskinaktivitet via transaktionsloggen 
vet du vem som har använt maskinen och 
när.

•	 Säker utskrift. Användaren måste ange 
ett lösenord innan jobbet kan skrivas ut. 
Utskriftsjobb som inte skrivs ut inom en viss 
tid raderas. 

Skydda din information.
Utsätt inte affärsdata för risker. Skydda företagets maskiner, data och 
affärsinformation med en fullständig uppsättning funktioner, tekniker och lösningar 
från ledande aktörer i säkerhetsbranschen så att dina data har ett fullgott skydd.
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Fjärrövervakning och 
fjärradministration.

Med funktionen för fjärrmanövrerad 
manöverpanel får du tillgång till 
användargränssnittet i WorkCentre 3655 
från valfri dator, vilket gör att du från 
datorn kan hantera maskinen som om du 
stod framför den. Fjärrutbilda användare 
och fjärrkonfigurera maskiner. Inbyggda 
säkerhetsfunktioner säkerställer att 
endast en behörig användare i taget kan 
ändra inställningar, vilket förhindrar att 
inställningar ändras av misstag.
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•	 Dokumentkonvertering. Scanna dokument 
och skapa sökbara PDF-filer, enkel- och 
flersidiga PDF-filer och PDF-A-dokument 
enligt ISO-standarden för enkel lagring, 
struktur och sökning. 

•	 Förenkla dagliga rutiner. WorkCentre 
3655 har många specialiserade 
utskriftsfunktioner, såsom annotering, 
Bates-stämpling, ID-kortskopiering, utskrift 
med flikar och sidprogrammering.

•	 Apple® AirPrint. Skriv ut e-brev, foton  
och viktiga dokument direkt från din  
Apple iPhone® eller iPad® utan att  
installera drivrutiner eller ansluta kablar. 
Med AirPrint kan iPhone eller iPad anslutas 
automatiskt till den AirPrint-förberedda 
WorkCentre 3655-maskinen via kontorets 
trådlösa nätverk.

•	 Överskådlig färgpekskärm. Xerox 
välkända, praktiska gränssnitt med tydliga, 
intuitiva ikoner och enkel åtkomst till alla 
viktiga funktioner direkt från startskärmen.

•	 Trådlös anslutning. Med trådlös anslutning 
som tillval kan WorkCentre 3655 placeras 
var som helst utan att några nätverkskablar 
behöver dras. 

•	 Mopria™-certifierad. Mopria-certifiering 
förenklar mobil utskrift från pekskärmar och 
smarttelefoner till många skrivare, inklusive 
WorkCentre 3655-multifunktionssystemet. 

Arbeta från valfri plats.
Ditt kontor finns där du befinner dig. Arbeta var och när du vill utan att gå miste 
om några affärer. Xerox® WorkCentre™ 3655 är alltid tillgänglig, lättanvänd, praktisk 
och gör att du kan arbeta snabbare. Håll kontakten med verktyg som hjälper dig att 
göra affärer. Oavsett var du befinner dig. 
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Xerox® WorkCentre™ 3655 optimerad för:

Produktivitet Scanning Säkerhet Nätverk sans
lutning

Lösningar Trådlös 
anslutning
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Xerox® ConnectKey-appar ger nya 
möjligheter.
•	 Enkel kommunikation. Implementera 

appar för information om till exempel 
kampanjer och internmeddelanden som 
visas på multifunktionssystemets skärm. 
Inkludera text, grafik, logotyper och  
QR-koder.

•	 Förenkla och underlätta 
återkommande arbetsflöden. Skapa 
snabba, lättanvända arbetsflöden eller 
genvägar genom att placera dem överst 
på skärmen där användarna snabbt och 
enkelt kan nå dem.

•	 Öka värdet av din investering.  
Utöka funktionerna hos  
Xerox® WorkCentre™ 3655 utan  
behov av servrar, programvaror  
eller utbildning.

1  60-arks dokumentmatare för dubbelsidiga 
original från 139,7 x 139,7 mm till 216 x 356 mm.

2  WorkCentre 3655 har en 7 tum stor intuitiv 
pekskärm med hjälpinformation som gör det enkelt 
att använda maskinen.

3  Via USB-porten på maskinens framsida kan 
användarna snabbt skriva ut från eller scanna till 
valfri USB-enhet.

4  250-arks utmatningsfack som detekterar när det 
är fullt.

5  Fristående elhäft för upp till 20 ark (75 g/m2) 
(endast med WorkCentre 3655/X).

6  150-arks snabbmagasin för anpassade 
utskriftsmaterial från 76,2 x 127 mm till  
216 x 356 mm.

7  Standardmagasin för 550 ark för 
utskriftsmaterial från 139,7 x 210 mm till 216 x  
356 mm.

8  Med tre extramagasin för 550 ark vardera för 
utskriftsmaterial från 139,7 x 210 mm till 216 x 
356 mm (tillval) kan den totala papperskapaciteten 
utökas till 2 350 ark.

9  Stativ med förvaringsutrymme för 
tonerkassetter, papper etc (tillval).

1
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Steg i ett typiskt kundarbetsflöde

 

Steg 1 
Scanna 
dokumentet till 
e-post.

Steg 2 
Hämta 
dokumentet från 
e-postservern.

Steg 3 
Konvertera 
och spara 
dokumentet.

Steg 4 
Spara dokumentet 
i delat 
dokumentlager.

Dokumentet 
tillgängligt för 
alla användare.

Skräddarsytt arbetsflöde med hjälp av Xerox® ConnectKey®-appar

 

Huvudsakliga fördelar med ett 
skräddarsytt arbetsflöde via 
ConnectKey-appar

•	Färre steg i arbetsflödet, och därmed 
mindre risk för misstag.

•	Mindre utbildningsbehov för 
hantering av företagets arbetsflöden.

•	Snabb och säker åtkomst till data och 
bilder.

Steg 1 
Scanna 
dokumentet 
till den slutliga 
destinationen.

Dokumentet 
tillgängligt för 
alla användare.
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WorkCentre 3655-maskinerna styrs av Xerox® ConnectKey®-teknik. Mer information finns på  
www.connectkey.com.
Specifikationer WorkCentre 3655/S WorkCentre 3655/X

Hastighet Upp till 45 sid/min, A4

Maximal utskriftsvolym Upp till 150 000 sidor/månad1

Hårddisk/Processor/Minne 250 GB/1 GHz-processor med dubbla kärnor/2 GB

Anslutningar 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2,0 Direktutskrift, trådlös anslutning som tillval med anslutningssats för trådlös anslutning

Styrenhetsfunktioner Central adressbok, fjärrmanövrerad manöverpanel, online-hjälp (tillgänglig från manöverpanelen eller skrivardrivrutinen), konfigurationskloning

Kopiering/utskrift
Utskrifts- och 
kopieringsupplösning Kopiering: upp till 600 x 600 dpi, Utskrift: upp till 1200 x 1200 dpi

Utskrift av första sidan Kopiering: 12 sekunder, Utskrift: 8 sekunder

Skrivarspråk Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Utskriftsfunktioner Utskrift från USB-minne, Earth Smart-inställningar, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation vid tvåvägskommunikation, smart dubbelsidig 
utskrift, automatisk dubbelsidig utskrift, häftesutskrift, provutskrift, flera sidor per ark, företrädesfunktion

Mobil utskrift Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (tillval), Xerox® Mobile Print Cloud (tillval), Xerox® PrintBack, Mopria™-certifierad

Scanning Standard Hastighet: upp till 28 sid/min färg/upp till 51 sid/min svartvitt; Destinationer: Scanning till brevlåda, scanning till USB-minne, scanning till e-post, scanning till 
nätverk, Filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Bekvämlighetsfunktioner: Hemscanning, enknappsscanning, sökbara PDF-filer, enkel- och flersidiga PDF-, XPS- 
och TIFF-filer, krypterade och lösenordsskyddade PDF-filer, optimerade PDF-filer / PDF/A

 Tillval Programvaror: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE och Professional

Faxning Internet-fax, serverfax Inbyggd fax2, nätverksfax, Internet-fax, serverfax

Säkerhet Standard McAFee®-inbyggnad, McAfee ePolicy-kompatibel (ePO), dataöverskrivning, 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), Common Criteria-certifierad (ISO 
15408)3, säker utskrift, faxning, scanning och e-post, Cisco® TrustSec Identity Services Engine-integration, nätverksautentisering, SSL, SNMPv3, transaktionslogg, 
behörighetskontroll, användarrättigheter

 Tillval McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, smarta kort (CAC/PIV/.NET)

Redovisning Standard Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, scanning, faxning, e-post), nätverksredovisning

 Tillval Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Pappersinmatning 
 Standard

 
Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 60 ark, anpassade storlekar: 139,7 x 139,7 mm till 216 x 356 mm
Snabbmagasin: 150 ark, anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 216 x 356 mm
Magasin 1: 550 ark, anpassade storlekar: 139,7 x 210 mm till 216 x 356 mm

 Tillval Upp till 3 extramagasin: 550 ark vardera, anpassade storlekar: 139,7 x 210 mm till 216 x 356 mm

Total kapacitet (standard /max) 700/2 350 ark

Pappersutmatning 
 Standard 250-arks utmatningsmagasin med sensor som känner av när magasinet är fullt

Efterbehandling — Fristående elhäft: 20 ark, en position

Garanti Ett års på plats-garanti4

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 Analog telelinje krävs. 3 Evaluering pågår. 4 Produkter som köps med PagePackserviceavtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om 
serviceavtalets omfattning och villkor.

Xerox® WorkCentre™ 3655

Detaljerade specifikationer finns på www.xerox.com/office/WC3655Specs. Mer information 
finns på www.xerox.com/office. 
©2014 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile 
Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre, Xerox Extensible Interface Platform® och Xerox Secure Access Unified ID System® är 
varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Mopria är ett varumärke tillhörande Mopria Alliance. Xerox Corporation 
är en ENERGY STAR®partner, och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STARriktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och 
varumärket ENERGY STAR är varumärken registrerade i USA. Produktinformation och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 
11/14 BR9621 W36BR02WC

Skrivaradministration och övervakning
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, Apple® Bonjour®, e-postrapportering om tonerpåfyllning 
Skrivardrivrutiner
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista, 
7, 8, Mac OS® 10.5 och högre, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® 
Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11i v2, IBM® 
AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Pappershantering
Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original: 
enkelsidigt: 50–125 g/m2, dubbelsidigt: 60–125 g/m2, 
snabbmagasin, magasin 1 och 3, extramagasin (tillval): 
 60–216 g/m2

Utskriftsmaterial
Vanligt papper, hålat, brevpapper, tunn kartong, kartong, 
återvunnet, bond, etiketter, förtryckt, kuvert, anpassat. En 
fullständig förteckning finns på www.xerox.com.

Mått (B x D x H)
560 x 541 x 577 mm 
Vikt: WorkCentre 3655/S: 25,4 kg, WorkCentre 3655/X: 26,3 kg
Certifieringar
FCC del 15, klass A, FCC del 68, CE-märkning enligt direktiv 
2006/95/EC, 2004/108/EC och 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 
60950-1-07, 2:a utgåvan, EAC, RoHS-direktiv 2011/65/EU, 
WEEE-direktiv 2012/19/EU, ENERGY STAR®-godkänd. Aktuell 
lista över certifieringar finns på 
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Program för återvinning av förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial för WorkCentre 3655 ingår i Xerox Green 
World Alliance-program för återvinning av förbrukningsmaterial. 
Mer information finns på Green World Alliance-webbplatsen 
www.xerox.com/gwa.

Medföljande delar
•	WorkCentre	3655	multifunktionssystem
•	Tonerkassett	(6	100	sidor*)
•	Trumma	(85	000	sidor**)
•		CD	med	installationshandledning,	Produktinformationsguide,	

drivrutiner, användarhandbok, systemadministratörshandbok
•	Nätkabel

Förbrukningsmaterial och tillval
Tonerkassett, standard: 6 100 sidor* 106R02736
Högkapacitetstonerkassett: 14 400 sidor* 106R02738
Tonerkassett, extra hög kapacitet: 25 900 sidor* 106R02740
Trumma: 85 000 sidor**  113R00773 
Häftklammerkassett (3 000 häftklammer) 108R00823
550-arks magasin 097S04625
Stativ 497K14670

*  Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19752. Sidantalet 
varierar beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt 
utskriftsläge.

**  Ungefärligt sidantal. Angivna värden avser A4papper (75 g/m2). 
Antal sidor varierar med typ av utskriftsmaterial, pappersstorlek, 
pappersvikt, sidorientering och användningsmönster.

ConnectKey®
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