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Egyszerűsített irodai termelékenység

Xerox WorkCentre 5945i/5955i többfunkciós nyomtató
®

®

A Xerox olyan eszközöket és technológiákat ad az Ön kezébe, amelyekkel
automatizálhatja a gyakori irodai munkafolyamatokat, és lényegesen
leegyszerűsítheti a kritikus fontosságú üzleti információk megosztását.
További információk: www.connectkey.com
Lenyűgöző termelékenység.

Munkára készen, bárhol is legyen.

Az egyszerűbb, intuitív kezelőfelületet
egyedi üzleti igényeinek megfelelően
alakíthatja. Könnyűszerrel létrehozhat olyan
munkafolyamatokat, amelyek lehetővé teszik,
hogy egyetlen gombnyomással a kiválasztott
célállomásra (e-mail, munkaasztal, hálózati
mappa, felhőbeli tárhely), és biztonságos,
kereshető szöveges formátumban szkennelje
be az információkat. Ezzel időt takaríthat meg,
és a beszkennelt, illetve tárolt információkat
még többféleképpen hasznosíthatja.

A WorkCentre 5945i/5955i készülék lehetővé
teszi, hogy bármelyik munkaállomásról
kezelhesse a készülék funkcióit. A távvezérlőpanel
kényelmesebbé teszi a felhasználók betanítását,
valamint az informatikai munkatársak számára
a felhasználói kezelőfelület távoli figyelését,
megtekintését.

A beágyazott alkalmazások lehetővé teszik
az úton lévő munkatársak számára, hogy
csatlakozzanak a készülékhez. A Xerox® App
Gallery alkalmazásgalériájából közvetlenül
a felhasználói felületről tölthet le új
alkalmazásokat, így többek között a Print from
DropBox™ és a Scan to Microsoft® Office 365
alkalmazást. A Xerox® ConnectKey® technológia
segít leegyszerűsíteni a kritikus fontosságú
információk üzleti célú kezelését mind az irodán
belül, mind pedig a felhőben.
Az alkalmazások a Xerox® App Gallery
alkalmazásgalériájából tölthetők le. Látogasson
el a www.xerox.com/AppGallery webhelyre.

Minden eddiginél egyszerűbb.
A Microsoft® Windows® alapú Xerox®
nyomtató-illesztőprogramok lehetővé
teszik, hogy alkalmazásonként mentse
a különböző beállításokat, hogy azokat
ne kelljen módosítani, és ezzel csökkenjen
a hibalehetőségek kockázata. Xerox®
ConnectKey® technológia az igényeinek
megfelelően fejlődik a használatot korlátozó,
illetve a nyomtatást szabályozó funkciók révén.
A Felhasználói jogosultságok vezérlőfunkció
együttműködik a vállalat belső hitelesítési
rendszerével, és ezzel lehetővé teszi, hogy
megakadályozza az előre meghatározott, illetve
a fel nem jogosított felhasználók hozzáférését
a felhasználói felület adott funkcióihoz.

A ConnectKey technológiájú funkciókról
a www.xerox.com/ConnectKeyEG
weblapon olvashat részletesebben.

A ConnectKey technológiára épülő Xerox®
készülékek támogatják a Wi-Fi Direct
kapcsolatot, amelynek segítségével
mobileszközéről nyomtathat anélkül, hogy a
hálózathoz kapcsolódna.
A Xerox biztonságos és pontos nyomtatást,
illetve szkennelést tesz lehetővé számos az
adott környezetnek megfelelő mobilopciókkal,
amelyek az ingyenes nyomtatási és szkennelési
alkalmazásokból – mint például a Xerox®
Mobile Link alkalmazásból – érhetők el.
Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy
napjaink mobil üzletemberei számára miért
a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson
el a www.xerox.com/mobile weblapra.

Egyedülálló biztonság a teljes
nyugalom érdekében.
A ConnectKey technológia fejlett funkciókkal
és technológiákkal gondoskodik arról,
hogy vállalatának bizalmas adatai mindig
biztonságban legyenek. Az alapvető biztonsági
funkciók között megtalálható a 256 bites
merevlemez-titkosítás, a McAfee védelmi
szolgáltatása, a képfelülírás, az időzített
törléssel működő titkos nyomtatási funkció
és a külső levelezőkiszolgálókra e-mailezés.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a
Xerox miként segít Önnek abban, hogy még
biztonságosabbá tegye üzletvitelét, látogasson
el a következő címre: www.xerox.com/security

Egyszerű karbantartás
A Xerox® WorkCentre 5945i/5955i
készülékeket úgy alakítottuk ki, hogy
használatuk egyszerű legyen. A rutin
karbantartási feladatok a hozzáférhető
papírút révén sokkal egyszerűbbé válnak.
Nincs szükség arra, hogy a műszaki
támogatáshoz forduljon.
Minden nyomtatóban vannak
elhasználódó alkatrészek. Az egyszerűen
ki- és becsúsztatható csereegységek révén
nem kell megszakítania a munkát. Ráadásul
a fejlett technológia jóvoltából végső soron
kevesebb fogyóeszközzel kell számolnia.
• Kevesebb felhasználói beavatkozás.
Jobb készülékkihasználás. A festékek
sokkal több munkára elegendőek, sokkal
hatékonyabbak, kiváló képminőséget
biztosítanak, és azokat a felhasználók
is kicserélhetik. Kiváló módja annak,
hogy minimálisra csökkentse a felesleges
szervizhívások számát, valamint
a munkák megszakítását.
• Gyors és egyszerű lépésenkénti
segítség. A segítség mindig a keze
ügyében van, hiszen a súgóvideókat
közvetlenül a készülék kezelőfelületéről
elérheti.

Xerox® Easy Translator Service
Az opcionális szolgáltatás segítségével
az ügyfelek a beszkennelhetik a
dokumentumokat, és nyomtatott és/vagy
e-mail értesítést kaphatnak. A felhasználók
iOS- és Android-eszközeikről, valamint
számítógépükről képfájlt is küldhetnek
fordításra. További információk:
https://xeroxtranslates.com

1
2

7
3

8
4
5
GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

Financial Highlights
COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN
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OPERATING MARGIN
$35.5

2014

17.5%
12.1%

12.5%

2012
2011
2010

9.8%
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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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1 A külön beszerezhető kézi tűző akár 50 lap

tűzésére is alkalmas (az opcionális kézi tűzőhöz
munkafelület is beszerezhető).

2 Az
 egyutas automatikus duplex

5 A 2. tálca helyére illeszthető opcionális

borítékadagolóba 50 boríték helyezhető.

6 A nagykapacitású tandemtálca nem kevesebb

mint 3600 darab A4-es méretű lapot képes tárolni.

dokumentumadagoló automatikusan, akár
200 kép/perc sebességgel (kétoldalas sebesség)
is be tudja olvasni a színes és a fekete-fehér
dokumentumokat.

3 A
 100 lapos kézitálcába akár 216 g/m súlyú
2

papírok is helyezhetők.

Anesthesiology
Dermatology
Family Medicine
Human Oncology
Neurological Surgery
Neurology
Obstetrics and Gynecology
Ophthalmology
Pathology
Pediatrics
Psychiatry
Radiology
Surgery
Urology
Biomolecular Chemistry
Biostatistics
Cell and Regenerative Biology
Medical Genetics
Medical History and Bioethics
Medical Microbiology
Medical Physics
Neuroscience
Oncology
Population Health Sciences
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A
 Xerox emulzióaggregációs (EA)
festék az egyedülálló élesség, a kiválóan
olvasható szöveg, a lágy átmenetek
és a mély fekete szín mellett egységes,
finom részleteket biztosít többek
között a jelentéseken, a számlákon,
a vonalkódokon és a rajzokon.

7 Testre
szabható 8,5"-es felhasználói kezelőfelület.

8 A szabványos alkalmazások még kényelmesebbé

teszik a munkát. A Xerox® App Gallery, a @
PrintByXerox és a QR Code segítségére lesz a
mobilnyomtatásban, valamint az új alkalmazások
párosításában és letöltésében.

Munkabefejezési opciók

4 A
 két 500 lapos tálca A3-as méretig állítható.

Középső eltolótálca
Akár 400 lap kötegelésére is alkalmas.

Irodai finiser
50 lapos, többpozíciós (egyszeres/kettős),
eltérő hosszúságú tűzés, és opcionális 2/4 lyukas
lyukasztás. Maximum 2000 lap eltolásos kötegelése.

Irodai finiser füzetkészítővel
A füzetkészítővel füzetkészítési
lehetőségekkel bővítheti irodai finiserét.
Maximum 15 lapból álló füzeteket készít
élhajtással vagy nyeregtűzéssel.

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

ConnectKey®

A WorkCentre 5945i/5955i többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiájára épült.
További információkért látogasson el a következő címre: www.connectkey.com
A készülék műszaki adatai

WorkCentre 5945i

WorkCentre 5955i

Sebesség

Max. 45 oldal/perc Letter (A4) / max. 31 oldal/perc A3

Max. 55 oldal/perc Letter (A4) / max. 31 oldal/perc A3

Terhelhetőség

Akár havi 175 000 oldal

Akár havi 200 000 oldal

Merevlemez / processzor / memória

Legalább 250 GB merevlemez /1 GHz-es dupla magos / 2 GB

Csatlakoztathatóság

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, Wi-Fi Direct az opcionális Xerox® USB Wireless Adapter vezeték nélküli adapterrel

Vezérlőfunkciók

Egységes címjegyzék, távvezérlőpanel, online támogatás (a felhasználói felületről és az illesztőprogramból érhető el), konfigurációklónozás

1

Másolás és nyomtatás
Másolási és nyomtatási felbontás

Másolás: Max. 600 × 600 dpi, Nyomtatás: Max. 1200 x 1200 dpi

Első másolat elkészítésének ideje

Mindössze 3,7 másodperc a dokuüvegről / 7,6 másodperc az automatikus dokuadagolóból

Oldalleíró nyelvek

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

Nyomtatási funkciók

Nyomtatás USB-ről, titkosított biztonságos nyomtatás, Xerox® környezetbarát (Earth Smart) beállítások, munkaazonosítás, füzetkészítés, illesztőprogrambeállítások tárolása és visszahívása, kétirányú valósidejű állapot, méretezés, munkafigyelés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapbeállításként),
összes munka tartása

Mobilnyomtatás
és alkalmazások

Alapfunkció
Ingyenes letöltés
Opcionális

Szkennelés

Alapfunkció

Opcionális

Faxolás

Alapfunkció
Opcionális

Biztonság

Alapfunkció

Opcionális

Számlázás

Alapfunkció
Opcionális

Papírbemenet

Alapfunkció

Opcionális

Papírkimenet /
munkabefejezés

Egy választható

Opcionális
1

Apple® AirPrint™, Mopria® által tanúsítva, QR Code App, Xerox® App Gallery App, @PrintByXerox App
Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App
Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Célhelyek: Szkennelés postafiókba; szkennelés USB-re; szkennelés e-mailbe; szkennelés hálózatra; Fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
A kényelmes használatot elősegítő funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba, egyérintéses szkennelés, kereshető PDF, egy-/többoldalas PDF/XPS/TIFF,
titkosított/jelszóval védett PDF, linearizált PDF/PDF/A
ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, és a különböző Xerox Alliance partnermegoldások részeként számos elérhető lehetőség
Internetes fax, összetett faxmunka, hálózati faxkiszolgáló engedélyezése
Manuális faxolás, (LAN-faxot és e-mailbe vagy SMB-re való faxtovábbítást is tartalmazó egy- és kétvonalas opció)
Beágyazott McAfee®, McAfee ePolicy (ePO) kompatibilitás, merevlemez-felülírás, AES 256 bites titkosítás (FIPS 140-2 szerinti megfelelőség), SHA-256
kivonatalapú (hash) üzenethitelesítés, Common Criteria szerinti tanúsítvány (ISO 15408)2, titkos nyomtatás, titkos faxolás, titkos szkennelés, titkos e-mail,
Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integráció, hálózati hitelesítés, TLS, SNMPv3, ellenőrzőnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói jogosultságok
McAfee integritásvezérlés, intelligenskártya használatát engedélyező készlet (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe szoftver
Xerox® szabványos számlázás (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, e-mail), hálózati számlázás engedélyezése
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, a különböző Xerox Alliance partnerektől más hálózati nyilvántartási megoldások is beszerezhetők
Egyutas automatikus dokumentumadagoló: 200 lapos, sebesség: max. 200 kép/perc (kétoldalas); méretek: 125 x 138 mm – 297 x 432 mm
Kézitálca: 100 lap; egyedi méretek: A6–A3, 60–216 g/m2
1. és 2. tálca: Egyenként 500 lap; egyedi méretek: A5–A3
Nagykapacitású tandemtálca: Összesen 3600 lap (1600 + 2000 lap); A4-es méret
Borítéktálca-készlet (a 2. tálca helyett): Maximum 50 boríték: 10-es Commercial, Monarch, DL, C5
Középső eltolótálca: 400 lap
Irodai finiser: 2000 + 250 lapos tálcák, 50 lap többpozíciós tűzése, opcionális lyukasztó
Irodai finiser füzetkészítővel: 2000 + 250 lapos tálcák, 50 lapos többpozíciós tűzés, nyeregtűzéses füzetkészítő, opcionális lyukasztás,
max. 40 füzet nyeregtűzése és hajtogatása (2–15 lap)
Lyukasztó az irodai finiserhez
Kézi tűző: 50 lap tűzése (75 g/m2 felülettömeget alapul véve), az opcionális munkafelülettel való használata javasolt

Adott hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; 2 Kiértékelés folyamatban.

Xerox Corporation

Xerox® App Studio

Xerox® Mobile Print Cloud
2013 és 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution
2014 és 2015 Pick

A BLI díja a 2014., 2015. és
2016. évi dokumentumkezelési
szoftvercsaládja számára

2015-ös díj az innováció terén elért
kiemelkedő teljesítményért

Kiemelkedő kisvállalati
mobilnyomtatási megoldás

Kiemelkedő nagyvállalati
mobilnyomtatási megoldás

2015-ös cikk 2015-ös tanúsítvány

2015-ös cikk 2015-ös tanúsítvány

2015-ös cikk 2015-ös tanúsítvány

2016-ös cikk 2016-ös tanúsítvány

További részleteket a www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs címen olvashat.
A következő weblapon összeállíthatja és konfigurálhatja saját Xerox® WorkCentre
5945i/5955i többfunkciós nyomtatóját www.buildyourownxerox.com/connectkey
©2016 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox és ábrás védjegy®, a ConnectKey™, a DocuShare®, a Scan to PC
Desktop® és a WorkCentre® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox Corporation
az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben
támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR embléma az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek.
A jelen prospektusban szereplő információk külön értesítés nélkül módosulhatnak. Frissítve: 2016. március BR15462 W5QBR-01KB

