
Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
Färgmultifunktionssystem
Lösningar för dagens och morgondagens utmaningar.

Xerox® WorkCentre™
7220/7225 
A3
Färgmultifunktionssystem 
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Att expandera verksamheten 
innebär att använda smarta 
arbetsmetoder. Bland annat 
genom att använda teknik 
som kan höja produktiviteten, 
förenkla uppgifter och hålla 
kostnaderna i schack.

Du behöver hitta nya effektiva 
rutiner, skydda viktig information 
och förse kunderna med kreativa 
lösningar när de behöver dem.

Om du ska lyckas med detta 
behöver du en pålitlig partner 
som kan leverera totallösningar 
som löser dina nuvarande 
problem – och som hjälper dig 
att ligga steget före när det 
gäller framtida behov.

Utveckling av verksamheten 
börjar här och nu, med lösningar 
som bygger på vår ConnectKey®-
teknik och Xerox® WorkCentre™ 
7220/7225.
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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 e-post från 
Microsoft® Outlook® automatiskt alltid 
ska skrivas ut dubbelsidigt i svartvitt, och 
att PowerPoint®-presentationer ska skrivas 
ut i färg.

Upptäck potentiella kostnadsbesparingar
Din verksamhet är beroende av att kostnaderna hålls i schack. Med Xerox får 
du konkurrensfördelar med innovativa verktyg som hjälper dig spara tid, få kontroll 
över kostnaderna, förenkla utskriftsrutinerna samt få avkastning på din investering.

Prisvärd färg som märks.
Med Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 blir 
kunderna imponerade – av färger som är lika 
iögonfallande som de är prisvärda. 

•	Anpassa inställningarna för bättre 
ekonomi och högre effektivitet. Du kan  
till exempel specificera utskrift med flera 
sidor per ark som standardinställning.  
Gör inställningar för specifika tillämpningar, 
till exempel att alla e-brev ska skrivas  
ut i svartvitt.

•	Ressurseffektiv utskrift. Skrivaren är 
standardinställd för dubbelsidig utskrift, 
och via Earth Smart-funktionen kan du 
göra andra standardinställningar som 
uppmuntrar till resurseffektiv användning, till 
exempel genom att ta bort försättsblad.

•	Enkel, exakt debitering. WorkCentre 
7220/7225 ansluter till nätverket och skickar 
automatiskt mätaravläsningar och beställer 
förbrukningsmaterial.

•	Administrering och statistik. Xerox® 
standardredovisning genererar rapporter 
som ger bättre kostnadsstyrning av alla 
funktioner. Avancerade lösningar från Xerox® 
Alliance Partners med praktiska verktyg för 
stora kontorsavdelningar.

•	Trådlös anslutning. Med trådlös anslutning 
som tillval kan WorkCentre 7220/7225 
placeras var som helst utan att några 
nätverkskablar behöver dras.
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Fjärrövervakning och 
fjärradministrering.

Med funktionen för fjärrmanövrerad 
manöverpanel får du tillgång till 
användargränssnittet i Xerox® WorkCentre™ 
7220/7225 från valfri dator, och 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.

Perfekta verktyg för optimering av 
arbetsflödet.
Via färgpekskärmen får du enkelt tillgång 
till en mängd funktioner som befrämjar ett 
effektivare arbetsflöde. Med ett tryck på 
pekskärmen scannar du filer till USB-ansluten 
eller mobil utrustning, din brevlåda eller en 
mapp i nätverket. Du kan till och med snabbt 
och enkelt skapa sökbara, säkra PDF-filer. Med 
Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 kan du göra 
allt detta och mycket mer – utan tidsödande, 
dyrbara programvaror eller andra verktyg.

•	Adressbok med favoriter. Med Xerox® 
ConnectKey®-Teknik får du funktioner såsom 
adressbok med favoriter, som gör att du kan 
importera befintliga kontakter och dela ut 
dem till andra ConnectKey-maskiner.

•	Xerox® online-support. Tillförlitlig drift med 
snabb tillgång till sökbar online-hjälp från 
maskinens manöverpanel.

•	Praktiska funktioner som kan väljas 
direkt från manöverpanelen. Snabb 
felsökningshjälp via inbyggda videoklipp 
direkt i manöverpanelen.

•	Anpassade lösningar. Serverlös Xerox 
Extensible Interface Platform®-tillämpningar 
medger byggande av säkra ConnectKey®-
tillämpningar för användning med 
ConnectKey multifunktionssystem utan 
att någon komplex konfigurering krävs. 
På så sätt kan du förenkla användningen 
av maskinen med hjälp av många olika 
funktioner – allt från support till scanning.

Nya sätt att bli mer produktiv.
Affärsmöjligheter kan dyka upp plötsligt. Var förberedd med verktyg och teknik 
som kan automatisera arbetsflöden, förenkla rutinuppgifter och lyfta produktiviteten 
till en högre nivå.
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Fruktbart partnerskap

WorkCentre 7220/7225-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 körs på 
maskinen, vilket minimerar behovet av 
manuella programvaruuppdateringar. 
Dessutom får du fullständig integration 
med verktygen som ingår i Xerox® 
hanterade utskriftstjänster, plus att McAfee 
ePolicy 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.

Genomgripande säkerhet för totalt dataskydd.
Det är självklart för varje företags verksamhet att skydda känslig 
information. Därför kan vi i samarbete med branschledande företag i 
säkerhetsbranschen erbjuda marknadens första totallösning inom säkerhet som 
minimerar riskerna genom att skydda sårbara anslutningspunkter och viktig 
affärsinformation.

•	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.

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

•	Uppfyller gällande bestämmelser. 
Xerox® WorkCentre™ 7200/7225-serie 
uppfyller alla gällande säkerhetsstandarder 
som krävs av myndigheter, finanssektorn, 
hälsovårdsområdet och andra viktiga 
branscher. Standarderna inkluderar bland 
annat Common Criteria, HIPAA, 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.
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Utvecklingsmöjligheter

Förändra företagets arbetssätt med hjälp 
av Xerox® arbetsflödeslösningar som 
bygger på Xerox Extensible Interface 
Platform®. Välj den lösning som passar 
bäst för din verksamhet; molnbaserad eller 
baserad lokalt på företagets server.

•	Xerox® ConnectKey® for SharePoint® 
eller Xerox® ConnectKey® for 
DocuShare®. Scanna dokument direkt till 
Microsoft® SharePoint®, DocuShare® eller 
andra Windows®-mappar. Det är också 
möjligt, utöver fillagring och skapande 
av PDF-filer, att automatiskt omvandla 
dokument till strukturerade data med 
hjälp av enkla verktyg för filnamngivning 
och dirigering.

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

Mer information om Xerox® 
arbetsflödeslösningar finns på  
www.office.xerox.com/software-solutions.

Ansluten och produktiv – när som 
helst, var som helst.
WorkCentre™ 7220/7225 är baserad på 
Xerox® ConnectKey® och har utskrifts- och 
scanninglösningar som är fullständigt 
integrerade med molnbaserad teknik och 
mobil utrustning. Fördelarna är praktiskt och 
bekvämt handhavande, högre produktivitet 
och ökad flexibilitet, oavsett var du  
befinner dig.

•	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 
ansluter iPhone eller iPad automatiskt 
till den AirPrint-förberedda WorkCentre 
7200-maskinen via kontorets trådlösa 
nätverk.

•	Mopria™-certifierad. Mopria-certifiering 
förenklar mobil utskrift från pekskärmar och 
smarttelefoner till många skrivare, inklusive 
WorkCentre 7200-multifunktionssystemet.

•	Xerox® Mobile Print och andra lösningar. 
Xerox kan erbjuda allt som behövs för säker, 
effektiv utskrift från de flesta mobila enheter 
till alla skrivare eller multifunktionssystem, 
oavsett fabrikat. Dessutom finns IT-vänliga 
tillvalsfunktioner såsom åtkomst via  
lösenord och olika mobiloperativsystem.  
Mer information finns på  
www.xerox.com/mobile. 

•	Dokumentkonvertering. Scanna dokument 
och skapa sökbara PDF-filer, en- och 
flersidiga PDF-filer och PDF-A-dokument 
enligt ISO-standarden för enkel lagring, 
organisering och sökning.

•	Scanning med knapptryckning. 
Konfigurera tydliga, individuellt anpassade 
scanningknappar direkt på färgpekskärmen. 
Tilldela scanningknappen ett dedikerat 
scanningarbetsflöde som ger snabb 
dokumentdistribution och arkivering.

Ovanligt praktisk – oavsett var du befinner dig.
Arbetet är inte alltid inskränkt till kontoret – och inte du heller. Xerox® 
ConnectKey®-Teknik ger dig frihet att arbeta när som helst och var som helst 
genom att du alltid kan vara ansluten till företagets effektiva produktivitetsverktyg. 
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Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
är optimerad för

Scanning Trådlös anslutning

Säkerhet Nätverk

Hållbar miljö Lösningar

1

2

3

5

4

4

Funktioner med miljöhänsyn
WorkCentre 7220/7225 har avancerade 
funktioner som bidrar till lägre energiförbrukning.

•	EA-toner. Vår EA-toner med mycket 
låg smältpunkt uppnår minimal 
fixeringstemperatur vid 20 ºC lägre temperatur 
än konventionella toner, vilket ger ännu 
högre energibesparing och mycket hög 
utskriftskvalitet även på vanligt papper.

•	Tyst. Vårt tystaste färgmultifunktionssystem  
för arbetsgrupper har en låg ljudnivå även 
under drift.

•	LED-scanner. Energiförbrukningen för 
scannern med LED-teknik är endast 1/3 jämfört 
med scannrar med konventionell teknik.

•	Energihantering. Med Cisco EnergyWise, 
som är integrerat i Xerox® Power MIB 
(Management Information Base), kan du 
styra, hantera och rapportera maskinens 
energiförbrukningsinformation och ställa in 
optimala driftlägen och tidsgränsintervall.

•	Funktioner som är enkla att implementera. 
Gör det enkelt att styra vem som kan skriva ut 
vad, när och hur.

•	ENERGY STAR®- godkända. WorkCentre 
7220/7225-systemen uppfyller ENERGY STAR-
kraven för energiförbrukning.

1
Det kompakta WorkCentre 7220/7225-systemet 
ger fler funktioner på mindre utrymme. Lägg till 
grundläggande efterbehandlingsfunktioner med den 
integrerade Office-efterbehandlingsenheten utan att 
mer utrymme krävs.

2  
 Den automatiska dokumentmataren för dubbelsidiga 
original rymmer hela 110 ark.

3
50-arks snabbmagasin för specialmaterial och 
anpassade storlekar.

4  
 Välj den konfiguration som uppfyller dina behov:  
med stativ och två 520-arks magasin som rymmer  
1 040 A3-ark, eller med fyra magasin som rymmer  
2 080 ark.

5  
  Office efterbehandlingsenhet LX (med 
häftesproduktion som tillval) för avancerad 
efterbehandling till lågt pris.
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Detaljerade specifikationer finns på www.xerox.com/office/WC7200Specs. 
©2014 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, ColorQube®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop®, Xerox 
Extensible Interface Platform® och Xerox Secure Access Unified ID Systems® 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 STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är varumärken registrerade i USA. Informationen 
i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 11/14 BR8872 W7JBR-01WD

WorkCentre 7220/7225-färgmultifunktionssystemet baseras på Xerox® ConnectKey®-teknik. Mer information 
finns på www.connectkey.com.

Maskinspecifikationer WorkCentre 7220 WorkCentre 7225

Hastighet Upp till 20 sid/min i färg och svartvitt Upp till 25 sid/min i färg och svartvitt

Maximal utskriftsvolym1 Upp till 50 000 sidor/månad Upp till 60 000 sidor/månad

Hårddisk/Processor/Minne 160 GB/1,2 GHz-processor med dubbla kärnor/2 GB systemminne plus 1 GB sidminne 

Anslutningar 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, trådlös anslutning som tillval med anslutningssats för trådlös anslutning

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

Kopiering/utskrift 
Kopieringsupplösning Upp till 600 x 600 dpi

Utskriftsupplösning Upp till 2400 x 600 dpi upplösning

Kopiering av första sidan 8,4 sekunder i färg, 7,1 sekunder i svartvitt från dokumentglaset 8,7 sekunder i färg, 7,2 sekunder i svartvitt från dokumentglaset

Utskrift av första sidan 8,8 sekunder i färg, 7,0 sekunder i svartvitt 9,1 sekunder i färg, 7,1 sekunder i svartvitt

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

Utskriftsfunktioner Utskrift från USB2-minne, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesproduktion, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid 
tvåvägskommunikation, Colour By Words3, programspecifika inställningar, dubbelsidig utskrift (standard)

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

Scanning Standard 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 ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® to  DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE och Professional

Faxning Standard Internet-fax, jobbkompilering, nätverksserverfaxning

 Tillval Vidarebefordran av fax till e-post eller SMB, direktfax (tillval med en eller flera linjer, inklusive nätverksfax) 

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

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

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: 110 ark, 148 x 210 mm till 297 x 420 mm, anpassade storlekar: 85 x 125 mm till 297 x 432 mm 

Snabbmagasin: 50 ark, anpassade storlekar: 89 x 98 mm till 297 x 432 mm

WorkCentre 7220V_S/7225V_S (magasin 1 och 2 med stativ): 520 ark vardera, A5 till A3, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm 

WorkCentre 7220V_T/7225V_T (magasin 1– 4 med stativ): 520 ark vardera, A5 till A3, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm

 Tillval Kuvertmagasin: Upp till 60 kuvert: DL, C5, anpassade storlekar: 98 x 148 mm till 162 x 241 mm

Pappersutmatning/
efterbehandling 
 Standard Två fördelningsfack: 250 ark vardera, nedre fördelningsfack

 Tillval Integrerad Office efterbehandlingsenhet: 500 arks stapling, 50 arks enpositionshäftning
Office efterbehandlingsenhet LX: 2 000-arks staplingsmagasin, 50-arks häftning, trepositionshäftning, hålslagning (ej svensk) som tillval, häftesproduktion som 
tillval (bigning, sadelhäftning)
Fristående elhäft: 50 ark

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 PostScript-tillval krävs för utskrift av PDF- eller PostScript-filer från ett USB-minne.
3 Enbart tillgänglig med tillvalet Adobe® PostScript® 3™ driver.

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225

Övriga utmärkelser

BLI 2013 Outstanding 
Achievement in  
Innovation Award for 
Xerox® ConnectKey®  
Share to Cloud

Artikel Certifikat

BLI 2013 Pick of the Year 
Award for Xerox® Mobile 
Print Cloud – Outstanding 
Small Business Mobile  
Print Solution

Artikel Certifikat

BLI 2014 Pick of the 
Year Award for Xerox® 
Mobile Print Solution – 
Outstanding Enterprise 
Mobile Print Solution

Artikel Certifikat

BLI 2014 Document 
Imaging Solutions  
Line of the Year Award

Artikel Certifikat
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