
Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i 
multifunctionele printer
Eenvoudiger productiviteit in uw kantoor

Xerox® WorkCentre®

5945i/5955i
A3
Zwart-wit 
Multifunctionele printer



Indrukwekkende productiviteit
Ervaar een eenvoudigere en intuïtieve 
gebruikersinterface die kan worden 
toegesneden op uw individuele behoeften. 
Maak op eenvoudige wijze een workflow om 
informatie naar geselecteerde bestemmingen 
(e-mail, desktop, netwerkfolders, opslag-
plaatsen in de cloud) te scannen in beveiligde, 
doorzoekbare formaten, middels één druk 
op de knop. Dit bespaart tijd en er kan meer 
worden gedaan met de informatie die u scant 
en opslaat.

Dankzij ingebouwde apps maken uw mobiele 
werknemers eenvoudig verbinding met het 
apparaat. Via de Xerox App Gallery kunt u 
rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface 
nieuwe apps downloaden, zoals Print from 
DropBox™ en Scan to Microsoft® Office 365.  
De Xerox® ConnectKey®-technologie stroomlijnt 
de manier waarop uw bedrijf omgaat met 
kritische informatie, ongeacht of deze zich 
intern of in de cloud bevindt.

Ga voor meer informatie naar  
www.xerox.com/AppGallery 

Eenvoud is nog nooit  
gemakkelijker geweest. 
Met Xerox® printerdrivers voor gebruik 
onder Microsoft® Windows® kunt u per 
applicatie diverse instellingen opslaan, 
zodat minder wijzigingen hoeven te worden 
gemaakt en er minder kans op fouten is. 
De Xerox® ConnectKey®-technologie groeit 
mee met uw behoeften door het gebruik 
te beperken en printen te reguleren. De 
gebruikersrechtencontrole integreert in uw 
interne verificatiesysteem en maakt het 
mogelijk te voorkomen dat van tevoren 
ingestelde resp. onbevoegde gebruikers geen 
inzage hebben in specifieke eigenschappen van 
de gebruikersinterface. 

Wees er klaar voor, waar uw  
werk u ook brengt.
De WorkCentre 5945i/5955i maakt bediening 
vanaf elk werkstation mogelijk. Via het Remote 
Control Panel wordt het voor u eenvoudiger om 
gebruikers te trainen en voor IT-medewerkers 
om op afstand de gebruikersinterface te 
bekijken en bewaken.

Xerox® machines die zijn uitgerust met 
ConnectKey®-technologie, ondersteunen een 
Wi-Fi Direct-verbinding waarmee u kunt printen 
vanaf uw mobiele apparaat, zonder verbinding 
te hoeven maken met een netwerk.

Xerox maakt beveiligd en nauwkeurig 
printen en scannen mogelijk met een 
scala aan mobiele opties passend binnen 
uw werkomgeving, dankzij gratis print- en 
scanapps (zoals Xerox® Mobile Link App) en 
een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor 
het mobiele kantoor.

Ga voor meer informatie naar  
www.xerox.com/mobile 

Ongeëvenaarde beveiliging voor 
totale gemoedsrust.
De ConnectKey-technologie zorgt voor 
geavanceerde functionaliteit en technieken 
die ervoor zorgen dat uw vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie vertrouwelijk blijft. Onze 
standaardbeveiligingsfuncties omvatten 
AES 256-bits harddiskversleuteling, McAfee-
beveiliging op basis van Intel Security, image 
overwrite, beveiligd printen met wissen na 
bepaalde tijd en e-mailen naar externe 
mailservers.

Ga voor meer informatie naar  
www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i multifunctionele printer

Moeiteloos onderhoud

De Xerox® Workcentre 5945i/5955i 
is ontworpen met gebruiksgemak in 
gedachten. Routineonderhoud wordt 
gestroomlijnd door het volledig toegankelijke 
papierpad. Bellen voor technische 
ondersteuning hoeft niet meer.

In alle printers zitten onderdelen die 
uiteindelijk versleten raken. U vervangt 
een onderdeel door simpelweg het nieuwe 
op zijn plaats te schuiven en houdt zo uw 
productie draaiende. Ten gevolge van deze 
geavanceerde technologie zijn er ten slotte 
minder verbruiksartikelen nodig.

• Minder handelingen voor de gebruiker. 
Meer productieve tijd. Toner die langer mee 
gaat, biedt meer efficiency en superieure 
beeldkwaliteit en is door de gebruiker snel 
te vervangen. Een geweldige manier om 
het aantal onnodige servicebezoeken en 
werkonderbrekingen te verminderen.

• Snelle en eenvoudige stap-voor-stap hulp. 
Onze helpdesk is altijd binnen handbereik 
met video’s die toegankelijk zijn vanaf de 
gebruikersinterface.

Xerox verschaft u de tools en technologieën die het mogelijk maken om 
veelgebruikte kantoorworkflows te automatiseren en bedrijfskritische informatie 
eenvoudiger te delen. Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com

Voor meer informatie over 
functionaliteit gebaseerd op 
ConnectKey-technologie, ga naar  
www.xerox.com/ConnectKeyEG.

Xerox® Easy Translator Service 

Met behulp van deze optionele dienst 
kunnen klanten een document scannen 
en een vertaling en/of een e-mailbericht 
ontvangen. Daarnaast kunnen gebruikers 
vanaf een iOS of Android apparaat of een pc 
een afbeelding verzenden die doorgestuurd 
is ter vertaling. Ga voor meer informatie naar 
https://xeroxtranslates.com
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1   De optionele losse nieteenheid niet maximaal 50 vel 
papier (gebruik van optioneel werkblad aanbevolen 
met optionele losse nieteenheid).

2   Single-pass automatische originelendoorvoer scant 
kleur- of zwart-wit documenten automatisch met een 
snelheid tot 200 afbeeldingen per minuut (duplex 
snelheid).

3   Lade voor handmatige invoer van 100 vel voor 
zwaarder papier tot 216 g/m².

4   Twee universele laden van 500 vel zijn instelbaar  
tot A3.

5   Optionele enveloppenkit (in plaats van lade 2) voor 
probleemloze doorvoer van 50 enveloppen.

6   Dubbele hogecapaciteitslade voor in totaal 3.600 vel 
A4 papier.

7   Aanpasbare 8,5 inch gebruikerinterface.

8   Standaardapps voor extra gemak. De apps Xerox App 
Gallery, @PrintByXerox en QR Code maken mobiel 
printen en koppelen en het laden van nieuwe apps 
eenvoudig.

Middelste staffelopvangbak  
Stapelt maximaal 400 vel.

Office Finisher 
Nieten van 50 vel op meerdere posities  
(enkel/dubbel) en optioneel 2/4 gaats perforeren. 
Gestaffelde uitleg tot 2.000 vel.

Office Finisher met Booklet Maker 
Voeg de capaciteit om boekjes te maken 
toe met de Office Finisher met Booklet 
Maker. Maak boekjes van maximaal 15 vel, 
gevouwen of gehecht.

 Xerox® Emulsion Aggregation (EA) toner 
levert superieur scherpe tekst, soepele 
overgangen en volle, donkere zwarttinten, 
met consistente fijne details voor verslagen, 
facturen, streepjescodes, tekeningen en nog 
veel meer.

Afwerkopties

Email 
draft sent

Email 
approval 
received

Email 
invite 
send date

Anesthesiology x x 8/15/14
Dermatology x x 8/15/14
Family Medicine pending due 11/1 12/1/14
Human Oncology x x 8/30/14
Neurological Surgery x x 8/30/14
Neurology x x 9/7/14
Obstetrics and Gynecology pending due 11/15 12/15/14
Ophthalmology x x 9/15/14
Pathology x x 9/15/14
Pediatrics x x 9/15/14
Psychiatry x x 9/20/14
Radiology x x 10/1/14
Surgery x x 10/1/14
Urology x x 10/7/14
Biomolecular Chemistry pending due 10/1 10/15/14
Biostatistics x x 10/15/14
Cell and Regenerative Biology x x 10/1/14
Medical Genetics x x 10/1/14
Medical History and Bioethics pending due 12/15 12/27/14
Medical Microbiology pending due 1/7 1/20/15
Medical Physics x x 11/15/14
Neuroscience x x 11/15/14
Oncology x x 11/15/14
Population Health Sciences x x 11/15/14756781 641252
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REVENUE (IN BILLIONS)

2014 $35.5

2013 $38.0

2012 $35.0

2011 $33.2

2010 $29.4

RETURN ON AVERAGE EQUITY

2014 
2013 7.4%

2012 18.2%

2011 17.5%

2010 12.1%

OPERATING MARGIN
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COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN
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 GFIC

 DJIA

 SP500

GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 

Financial Highlights

It has been no surprise that this past year held economic challenges for the company and 
the greater global economy as a whole. Turbulence in the valuation of the Euro had been 
forecast for the previous three fiscal years. Due to cyclical purchasing gaps and lagging 
economic indices, our buying power was diminished significantly. Despite these setbacks, 
we have positioned Global International Finance Corporation for continued growth in this 
challenging climate. 
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Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

De WorkCentre 5945i/5955i multifunctionele printer is gebouwd op Xerox® ConnectKey®-
technologie. Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com
Machinespecificaties WorkCentre 5945i (5945iV_K of 5945iV_F) WorkCentre 5955i (5955iV_K of 5955iV_F)

Snelheid Tot 45 ppm A4 / tot 31 ppm A3 Tot 55 ppm A4 / tot 31 ppm A3

Duty Cycle1 Maximaal 175.000 pagina’s/maand Maximaal 200.000 pagina’s/maand

Harde schijf / Processor / Geheugen Minimaal 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB

Aansluitingen 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct met optionele Xerox® draadloze USB-adapter

Controllerfuncties Uniform adresboek, Remote Control Panel, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface en printerdriver), configuratie klonen

Kopiëren en printen
Kopieer- en printresolutie Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi; Printen: Tot 1200 x 1200 dpi

Eerste kopie binnen 3,7 seconden vanaf de glasplaat / 7,6 seconden via de single-pass automatische originelendoorvoer

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

Printfuncties Printen vanaf USB, gecodeerd beveiligd printen, Xerox® Earth Smart-driverinstellingen, opdrachtherkenning, boekjes maken, driverinstellingen opslaan 
en oproepen, bidirectionele real-time status, grootte aanpassen, opdrachten bewaken, standaardinstellingen voor toepassingen, dubbelzijdig printen 
(standaard), alle opdrachten vasthouden

Mobiel printen en 
apps

Standaard Apple® AirPrint®, Mopria-certificering, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-app

Gratis 
download

Xerox® Print Service Plug-in voor Android, Mopria™ Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® Mobile Link App

Optioneel Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Easy Translator Service

Scannen Standaard Bestemmingen: Scannen naar Mailbox, Scannen naar USB, Scannen naar e-mail, Scannen naar netwerk; Bestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, 
TIFF; Handige functies: Scannen naar home, scannen met één druk op de knop, doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met één of meer pagina’s, 
Versleutelde / met wachtwoord beveiligde PDF, Linearised PDF / PDF/A

Optioneel ConnectKey® voor DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional

Fax Standaard Internetfax, Faxopdracht opbouwen, Netwerk Server Fax enablement

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

Beveiliging Standaard McAfee® ingebouwd, compatibel met McAfee ePolicy (ePO), harde schijf overwrite, AES 256-bits versleuteling (voldoet aan FIPS 140-2), SHA-256 
hashberichtverificatie, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408)2, beveiligd printen, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, 
integratie van Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), netwerkverificatie, TLS, SNMPv3, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten

Optioneel McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe-software

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

Optioneel Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®

Papierinvoer Standaard Single-pass automatische originelendoorvoer: 200 vel; Snelheid: tot 200 apm (dubbelzijdig); Formaten: 125 x 138 mm tot 297 x 432 mm
Handmatige invoer: 100 vel; Afwijkende formaten: A6 t/m A3, 60 tot 216 g/m²
Lade 1-2: 500 vel elk; Afwijkende formaten: A5 t/m A3
Dubbele hogecapaciteitslade: 3.600 vel in totaal (1.600 en 2.000 vel); A4-formaat

Optioneel Enveloppenlade (vervangt lade 2): Tot 50 enveloppen: DL, C5

Papieruitvoer 
/ Afwerking

Kies een 
van de 
opties

Middelste staffelopvangbak: 400 vel (5945iV_K of 5955iV_K)
Office Finisher 2.000 + 250 vel laden, nieten/hechten op meerdere posities voor 50 vel, optionele perforator (5945iV_F of 5955iV_F toevoegen)
Office Finisher met Booklet Maker: 2.000 + 250-vel laden, 50 vel nieten/hechten op meerdere posities, gehechte boekjes maken, optionele perforator, 
hechten en vouwen tot 40 boekjes, 2-15 vel (5945iV_F of 5955iV_F toevoegen)

Optioneel Perforeren voor Office Finisher
Losse nieteenheid nieten van 50 vel (bij gebruik van 75 g/m² papier), gebruik van optioneel werkblad wordt aanbevolen

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Niet bedoeld voor langdurig gebruik. 2 Wordt momenteel onderzocht.

©2016 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Beeldmerk®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop® en 
WorkCentre® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox 
Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-
merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 
09/16 BR15462  W5QBR-01DD

ConnectKey®

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office

Xerox® ConnectKey® 
-technologie

Xerox Corporation Xerox® Easy  
Translator Service

Xerox® App Studio Xerox® Mobile Print Cloud  
2013 en 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution  
2014 en 2015 Pick 
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BLI Document Imaging 
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2014, 2015 en 2016
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