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Xerox® WorkCentre™ 7970 
färgmultifunktionssystem
Upptäck nya sätt att arbeta.
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För att sticka ut på dagens 
marknad behöver du 
branschledande prestanda 
och bekväma funktioner som 
strömlinjeformar processer 
och höjer produktiviteten.
Med Xerox som din 
teknikpartner får du lösningar 
som får saker gjorda. 

Du kan vara säker på att var du 
än är, kommer dina dokument 
att skrivas ut, skannas eller faxas 
till rätt plats. Och det du behöver 
för möten är alltid redo. Xerox 
levererar en fullständig och 
skalbar lösning som ger dig tid 
till att koncentrera dig på det 
viktigaste – din kärnverksamhet.

Lösningen: Xerox® ConnectKey® 
Technology och Xerox® 
WorkCentre™ 7970.
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Håller dina kostnader under kontroll.

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® alltid per automatik 
ska skrivas ut dubbelsidigt i svartvitt, 
och att PowerPoint®-presentationer ska 
skrivas ut i färg.

Tydlig, livfull färg
Multifunktionssystemet Xerox® WorkCentre™ 
7970 producerar oöverträffade färgdokument 
med endast en knapptryckning.

• Färgstarka resultat. Skriv ut strålande, 
iögonfallande bilder på en mängd olika 
pappersstorlekar och -vikter. Så stora som 
320 x 483 mm och upp till 300 g/m². 

• Efterbehandling med finess. WorkCentre 
7970 producerar material som ser 
professionellt ut. Det finns en ett stort 
antal olika alternativ för efterbehandling, 
däribland häftesproduktion med 
sadelhäftning, Z- och C-vikning, hålslagning 
och flerpositionshäftning.

• Utmatning med högupplösning. 1200 x 
2400 dpi, färgbilder med fotokvalitet och 
skarpa texter gör att dina dokument blir 
tydliga och imponerande. 

• Allt handlar om detaljerna. Med hjälp av 
avancerade skrivhuvuden och Digital Image 
Registration Control-teknik, säkerställs en 
konsekvent och enastående bildåtergivning.

• 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.

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

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

Imponerande. Överkomligt pris.
Gör ett första intryck som står sig med högkvalitativa färgdokument från 
Xerox® WorkCentre™ 7970 multifunktionssystem. Med verktyg som gör det 
möjligt för dig att välja när, var och hur mycket färg du vill använda kommer du att 
leverera resultat samtidigt som du minimerar kostnaderna.
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Enkelt: rakt igenom
Xerox® WorkCentre™ 7970 förbättrar 
produktiviteten på kontoret med kopierings- 
och utskriftshastigheter på upp till 70 sid/
min i färg och svartvitt. Detta gör den till den 
perfekta maskinen för stora arbetsgrupper och 
dokumentintensiva miljöer.

Dessutom kan den 9 tum stora 
färgpekskärmen personifieras för befintliga 
arbetsflöden.

Skanna bättre och snabbare.
Inbyggda skanningslösningar är standard 
och omfattar funktioner som bild till text 
konvertering med produktion av sökbara PDF-
filer, säkra PDF-filer och skanning till e-post och 
nätverk. Dessutom kan man samtidigt skanna 
båda sidorna av ett dubbelsidigt dokument 
med singlepass-teknik. Tack vare denna teknik 
kan man snabbare än någonsin kopiera, mejla 
och distribuera dokumenten digitalt.

Skanning med en knapptryckning.
Använd funktionen skanning med en 
knapptryckning, för att konfigurera en 
dedikerad, tydlig skanningsknapp direkt på 
färgpekskärmen. Tilldela skanningsknappen 
ett dedikerat skanningsarbetsflöde som 
möjliggör snabb dokumentdistribution och 
arkivering. 

Ändlösa möjligheter
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.

Några exempel på Xerox® arbetsflödeslösningar 
som användarna kan välja via maskinens 
färgpekskärm:

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® eller 
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 
Skanna 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 skanning till 
populära molnbaserade datalager såsom 
Google Docs™, SalesForce.com, Office 365 
och Dropbox™ med hjälp av skräddarsydda 
arbetsflöden som tar vara på vår Xerox 
EIP-teknik.

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

Var redo att svara. 
Möjligheter dyker upp när man minst anar och du behöver ha lösningar 
och teknik till hands för att agera snabbt. Xerox ger dig verktygen för att 
strömlinjeforma arbetsflöden, effektivisera och lyfta ditt teams produktivitet till 
en ny nivå.
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Fruktbart partnerskap

WorkCentre 7970 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 
mot nya säkerhetshot. Dessutom får du 
fullständig integration med verktygen i 
Xerox® hanterade utskriftstjänster och 
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.

• Förhindra obehörig användning. Förhindra 
obehörig användning av maskinen genom 
att använda nätverksautentisering med eller 
utan praktisk autentisering via Magstripe, 
fjärravläsning och smarta kortläsare 
(CAC/PIV/.Net), användarrättigheter och 
rollbaserad inloggning på funktionsnivå 
samt IP-filtrering. 

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

• Få fullständig insyn. Total insyn i 
maskin och nätverk förhindrar IP-stöld 
och säkerställer nekat bestridande. Med 
säkerhetspolicyhantering och registrering av 
all maskinaktivitet via transaktionsloggen 
får du information om vem som har använt 
maskinen samt tidpunkt för användningen. 

• Uppfyll gällande bestämmelser. 
WorkCentre 7970 uppfyller gällande 
säkerhetsstandarder som krävs 
av myndigheter, finanssektorn, 
hälsovårdsområdet och andra viktiga 
branscher. Standarderna inkluderar bland 
annat Common Criteria (under utvärdering), 
HIPAA, Data Protection Act och COBIT. 
Maskinerna kan vid behov anpassas så att 
de uppfyller önskade bestämmelser.

• Förutseende hantering av hot. 
Övervakar 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.

Skapa en säker miljö.
Multifunktionssystemet Xerox® WorkCentre™ 7970 kan hjälpa till med att 
skydda dina maskiner, din data och din verksamhet. Xerox erbjuder avancerade 
lösningar från branschledande säkerhetsaktörer som skyddar dina tillgångar mot 
dataintrång, förhindrar obehörig användning och ser till att du alltid ligger steget 
före när det gäller säkerhetshot.
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Fjärrövervakning och 
fjärradministration.

Med funktionen för fjärrmanövrerad 
manöverpanel får du tillgång till 
användargränssnittet i WorkCentre 
7970 från valfri dator, och kan hantera 
maskinen som om du befann dig vid 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.

Direkt åtkomst från var som helst
Med WorkCentre™ 7970 kan personalen 
unna sig lyxen att välja funktioner från valfri 
dator. Mobila användare kan dessutom 
använda kommunikationsverktyg och 
produktivitetsfunktioner oavsett var de 
befinner sig.

• 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. Xerox kan erbjuda 
IT-vänliga tillvalsfunktioner såsom 
åtkomst via lösenord och flera olika 
mobiloperativsystem. Mer information finns 
pa www.xerox.com/mobile. 

• Mopria™-certifierad. WorkCentre 7970 
stöder den nya standarden Mopria som 
underlättar utskrift från mobila enheter.

• 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 
7970-maskinen via kontorets trådlösa 
nätverk. 

• Trådlös anslutning som tillval. 
Administratörer kan ansluta WorkCentre 
7970 var som helst, utan behov av 
nätverkskablar. 

Åtkomst från var som helst.
Världen har blivit ditt kontor. Kontoret är ett fik, en flygplatslounge eller i 
baksätet i en taxi. Med Xerox® WorkCentre™ 7970 kan du arbeta var och när du vill. 
Det är lättillgängligt och lättanvänt, och du kan slutföra ditt arbete oavsett var du 
befinner dig. 
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Xerox® WorkCentre™ 7970 
optimerad för:

Skanning Miljöfördelar

Säkerhet Nätverk

Lösningar Trådlös 
anslutning

45

8 7

2

1

3

1   Högkapacitetsmagasin. Upp till 2 000 A4-ark, 
vilket ökar den maximala papperskapaciteten till 
5 140 ark. 

2   Exceptionell mediaflexibilitet. WorkCentre 
7970 hanterar fler mediatyper och vikter från fler 
magasin än de flesta enheterna i sin klass. Du 
kan använda pappersvikter upp till 300 g/m² och 
storlekar upp till 320 x 483 mm.

3   Skriv enkelt ut kuvert med hjälp av ett 
kuvertmagasin som kommer som tillval  
(ersätter Magasin 1).

4   Singlepass-skanning med dubbla 
avläsningshuvuden på WorkCentre sparar 
tid genom samtidig skanning av dubbelsidiga 
dokuments båda sidor med upp till 133 sidor  
per minut. 

5   Stor arbetsyta (rekommenderas för extern 
häft) ger gott om utrymme för sortering av 
dokument. 

6   BR efterbehandlingsenhet (tillval)* 
(visas inte) ger avancerad och prisvärd 
efterbehandling.

7   BR efterbehandlingsenhet med 
häftesproduktion (tillval)* ger avancerad 
efterbehandling med möjlighet till 
häftesproduktion.

8   Z-viknings-/C-vikningsenhet (tillval) tillför 
A3 Z-vikning, A4 Z-vikning och A4 C-vikning 
till BR efterbehandlingsenheten eller BR 
efterbehandlingsenhet med häftesproduktion.

Funktioner för miljöhänsyn

Ger betydligt lägre energiförbrukning med 
WorkCentre 7970.

Energibesparing med Green Technologies

• 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. 

• Induktionsvärme. Den nyutvecklade effektiva 
IH-fixeringsenheten kräver ingen förvärmning, 
vilket minskar energiförbrukningen i vänteläge 
med upp till 44 % jämfört med en maskin 
med motståndsvärmeteknik. Dessutom från 
viloläge är maskinen klar för utskrift på mindre 
än 10 sekunder.

• LED-skanner. Energiförbrukningen för 
skannern med LED-teknik är endast 1/3 
jämfört med skanners med konventionell 
teknik.

Resursanvändning och ansvarsfull utskrift

• 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. 

• Earth Smart-utskrift. Gör det möjligt att 
välja de mest resurseffektiva alternativen för 
utskriftsjobb.

• ENERGY STAR®- och EPEAT-godkända. 
WorkCentre 7970-systemet uppfyller ENERGY 
STAR-kraven för energiförbrukning, samt de 
omfattande EPEAT-miljöbestämmelserna. 

* Kräver horisontell transportsats 
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ConnectKey®

Färgmultifunktionssystemet WorkCentre 7970 bygger på Xerox® ConnectKey®-Teknik.  
Mer information finns på www.xerox.com/connectkey.

Maskinspecifikationer WorkCentre 7970

Hastighet Upp till 70 sid/min i färg och svartvitt

Maximal utskriftsvolym1 Upp till 300 000 sidor/månad

Hårddisk/Processor/Minne Lägst 160 GB/1,2 GHz, 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
Utskrifts- och 
kopieringsupplösning Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi; Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi

Utskrift av första sidan 6,9 sekunder i färg, 4,2 sekunder i svartvitt

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

Utskriftsfunktioner Utskrift från USB-minne, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesproduktion, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation vid 
tvåvägskommunikation, skalning, jobbövervakning, Colour By Words

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

Skanning Standard Destinationer: skanning till inkorg, skanning till USB, skanning till e-post, skanning till nätverk; Filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;  
Funktioner: Hemskanning, skapa personliga förinställda scanningsflöden och knappar, sökbara PDF-filer, en/flersidiga PDF-filer / XPS / TIFF, krypterade/
lösenordsskyddade PDF-filer, optimerade PDF-filer/PDF/A

 Tillval Programvarupaket: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for 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 (ePO)-kompatibel, dataöverskrivning, 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), Common Criteria-certifierad (ISO 15408)2, säker 
utskrift med tidsinställd radering, faxning, skanning och e-post, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE)-integration, nätverksautentisering, SSL, SNMPv3, 
transaktionslogg, behörighetsstyrning, användarrättigheter

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

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

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

Pappersinmatning
 Standard

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med single-pass-teknik: 130 ark: Hastighet: upp till 133 sidor/minut (dubbelsidig); Pappersstorlekar: 
148 x 210 mm till 297 x 420 mm

Snabbmagasin: 100 ark, anpassade pappersstorlekar: 89 x 98 mm till 320 x 483 mm (SEF)
Magasin 1: 520 ark, anpassade pappersstorlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm (SEF)
Magasin 2: 520 ark, anpassade pappersstorlekar: 140 x 182 mm till SRA3 (SEF)
Tandemmagasin med hög kapacitet (2 000 ark): Magasin 3: 867 ark och Magasin 4: 1 133 ark, storlek: A4

 Tillval Högkapacitetsmagasin: 2 000 ark, storlek: A4 med matning från papperets långsida 
Kuvertmagasin: Upp till 60 kuvert: DL, C5, C6, anpassade pappersstorlekar: 98 x 148 till 162 x 241 mm

Pappersutmatning/
efterbehandling
 Standard

Två utmatningsfack med förskjutning: 250 ark vardera
Magasin för trycksidan uppåt: 100 ark

 Tillval BR efterbehandlingsenhet3: 500-arks övre magasin, 3 000-arks staplingsmagasin, två- eller fyrhåls-hålslagning, 50-arks flerpositionshäftning , Svenskt hålslag 
(tillval)
BR efterbehandlingsenhet med häftesproduktion3: 500-arks övre magasin, 1 500-arks sorterare, 50-arks flerpositionshäftning och två- eller fyrhåls-hålslagning, 
Svenskt hålslag (tillval), samt V-vikning och sadelhäftning av häften
C-vikning/Z-vikning: Lägger till A3 Z-vikning, A4 Z-vikning, A4 C-vikning till BR efterbehandlingsenheten eller BR efterbehandlingsenhet med häftesproduktion
Extern häft: Häftar 50 ark (75 g/m²), rekommenderad användning i kombination med arbetsyta (tillval).

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 Under utvärdering. 3 Kräver horisontell transportsats.

Xerox® WorkCentre™ 7970

Detaljerade specifikationer finns på www.xerox.com/office/WC7900Specs.  
Sätt samman och konfigurera ditt eget Xerox® WorkCentre 7970-färg-multifunktionssystem  
på www.buildyourownxerox.com/connectkey.
©2015 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, 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. 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. Alla övriga varumärken tillhör respektive tillverkare. Informationen 
i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 1/15 BR10491  W79BR-01WC

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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