
Xerox® WorkCentre® 5945/5955 
Multifunksjonsskriver
Kontorproduktivitet på en enklere måte

Xerox® WorkCentre®

5945i/5955i
A3
Sort-hvitt 
Flerfunksjonsskriver



Produktivitet som vil overraske deg
Dra nytte av et forenklet og intuitivt 
brukergrensesnitt som kan skreddersys for dine 
individuelle behov. Det er enkelt å opprette 
en arbeidsflyt som gir deg muligheten til å 
skanne informasjon til bestemmelsesstedene 
du velger (e-post, skrivebord, nettverksmapper, 
lagringssteder i skyen) i sikre tekstsøkbare 
formater, bare ved å trykke på en tast. Dette 
sparer tid og gir deg muligheten til å gjøre mer 
med informasjonen du skanner og lagrer.

Med innebygde apper kan mobile arbeidere 
enkelt koble seg til enheten. I Xerox App Gallery 
kan du laste ned nye apper, for eksempel 
Print from Dropbox™ og Scan to Microsoft® 
Office 365 direkte fra brukergrensesnittet. 
Xerox® ConnectKey®-teknologien bidrar til å 
effektivisere måten bedriften håndterer kritisk 
informasjon på, lokalt eller i skyen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.xerox.com/AppGallery 

Brukervennlighet har aldri vært 
enklere. 
Xerox®-skriverdrivere som er basert på 
Microsoft® Windows®, gir deg muligheten til 
å lagre flere forskjellige innstillinger for hvert 
program, noe som minimerer behovet for 
å gjøre endringer og reduserer risikoen for 
mulige feil. Xerox® ConnectKey®-teknologi 
utvikler seg med behovene dine ved å 
begrense bruk og regulere utskrift. Kontrollen 
for brukertillatelser integreres i det interne 
godkjenningssystemet ditt, slik at du kan 
forhindre at forhåndsbestemte eller ikke-
godkjente brukere kan se spesifikke funksjoner i 
brukergrensesnittet. 

Vær klar, uansett hvor  
arbeidet fører deg.
Med WorkCentre 5945i/5955i kan du 
kontrollere maskinfunksjoner fra en hvilken 
som helst arbeidsstasjon. Kontrollpanelet for 
fjernovervåking gjør det mer praktisk å lære opp 
brukere, og IT-avdelingen kan vise og overvåke 
brukergrensesnittet eksternt.

Xerox®-enheter bygd på ConnectKey-
teknologien støtter Wi-Fi Direct-tilkobling, slik  
at du kan skrive ut fra mobile enheter uten  
å måtte kople til et nettverk.

Xerox tilbyr sikker og nøyaktig utskrift og 
skanning, med et omfattende utvalg av 
alternativer for mobilenheter som passer til 
miljøet ditt, med gratis apper for utskrift og 
skanning, for eksempel Xerox® Mobile Link App, 
i tillegg til et robust sett med bedriftsløsninger 
for mobilenheter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.xerox.com/mobile 

Uovertruffen sikkerhet gir total 
trygghet
ConnectKey-teknologi gir deg avanserte 
funksjoner og teknologier for å sikre at den 
konfidensielle informasjonen i bedriften din 
forblir sikker. Standard sikkerhetsfunksjoner 
omfatter 256-biters AES-harddiskkryptering, 
McAfee-beskyttelse drevet av Intel Security, 
bildeoverskriving, sikker utskrift med 
tidsbestemt sletting og e-post til eksterne 
postservere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® 5945/5955 Multifunksjonsskriver

Problemfritt vedlikehold

Xerox® WorkCentre 5945i/5955i 
ble designet med brukervennlighet i 
tankene. Rutinemessig vedlikehold er 
strømlinjeformet med den fullstendig 
tilgjengelige papirbanen. Du trenger ikke 
å ringe etter teknisk støtte.

Alle skrivere har komponenter som slites 
ut til slutt. Brukervennlige erstatningsdeler 
som du bare skyver inn og trekker ut, 
holder maskinen i gang. Og som et 
resultat av avansert teknologi er det færre 
forbruksartikler totalt.

• Mindre brukerinngrep. Mer oppetid. 
Toner som varer lenger sørger for større 
effektivitet og suveren bildekvalitet og 
kan skiftes av alle brukere. En super 
måte å redusere antallet unødvendige 
servicehenvendelser og jobbavbrudd på.

• Rask og enkel trinnvis hjelp. 
Brukerstøtten vår er alltid tilgjengelig 
med hjelpevideoer som du kan vise i 
brukergrensesnittet.

Xerox gir deg de verktøyene og teknologiene som gjør det mulig å 
automatisere vanlige kontorrutiner og kraftig forenkle de måtene du deler viktig 
forretningsmessig informasjon på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
www.connectkey.com

Hvis du vil lære mer om ConnectKey-
funksjoner, kan du gå til  
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator-tjeneste 

Med denne valgfrie tjenesten kan 
kundene skanne et dokument og få en 
oversatt utskrift og/eller e-postmelding. 
Brukere kan også sende et bilde fra 
en iOS- eller Android-enhet, eller en 
datamaskin, som videresendes for 
oversettelse. Du finner mer informasjon 
ved å gå til https://xeroxtranslates.com



1

2

3

4

5

6

1   Den valgfrie halvautomatiske stifteren stifter 
opptil 50 ark (anbefales brukt sammen med 
arbeidsflaten).

2   Automatisk originalmater med én arksirkulering 
skanner automatisk originaler i farger eller sort-
hvitt med hele 200 bilder per minutt (hastighet 
ved tosidig mating).

3   100 arks sidematerskuff håndterer kartong opp 
til 216 gsm.

4   To 500 arks universalskuffer er justerbare opp  
til A3.

5   Valgfritt konvoluttkit (erstatter skuff 2) gir 
problemfri mating av 50 konvolutter.

6   Høykapasitets tandemskuff tar totalt 3 600 ark 
A4 papir.

7   8,5-tommers brukergrensesnitt som kan tilpasses.

8   Standardapper for ytterligere bruksnytte. Med 
Xerox App Gallery, @PrintByXerox og QR Code blir 
mobil utskrift samt sammenkobling og innlasting 
av nye apper mye lettere.

Sideforskyvende mottaksskuff  
Stabler opp til 400 ark.

Etterbehandler for kontor  
Få 50-arks flerposisjons (enkel/dobbel) stifting  
med variabel lengde og valgfri hulling med 2/4-hull. 
Sideforskyvende stabling opp til 2 000 ark

Etterbehandler for kontor med 
hefteproduksjon  
Legg til muligheter for hefteproduksjon 
til Etterbehandler for kontor med 
hefteproduksjon. Lag hefter med opp  
til 15 ark, enten foldet eller stiftet.

 Xerox® Emulsion Aggregation (EA) Toner 
gir overlegen skarphet, krystallklar tekst, 
jevne overganger og dyp og ekte sort, 
sammen med konsistente, fine detaljer for 
rapporter, fakturaer, strekkodetegninger 
og mer.

Alternativer for etterbehandling

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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2010 

DEBT TO TOTAL CAPITALIZATION
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2010 
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COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN
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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

WorkCentre 5945i/5955i multifunksjonsskriver er bygget på Xerox® ConnectKey® teknologi. Hvis 
du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.connectkey.com
Maskinspesifikasjoner WorkCentre 5945i (5945iV_K eller 5945iV_F) WorkCentre 5945i (5945iV_K eller 5945iV_F)

Hastighet Opp til 45 spm A4 / Opp til 31 spm A3 Opp til 55 spm A4 / Opp til 31 spm A3

Driftssyklus1 Opptil 175 000 sider/måned Opptil 200 000 sider/måned

Harddisk/prosessor/minne Minst 250 GB harddisk / 1 GHz-prosessor med to kjerner / 2 GB

Tilkopling 10/100/1000Base-T Ethernet, høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift, Wi-Fi Direct med valgfri Xerox® USB trådløst adapter

Kontrollerfunksjoner Samlet adressebok, kontrollpanel for fjernovervåking, støtte på nettet (tilgjengelig fra brukergrensesnittet og skriverdriveren), konfigurasjonskloning

Kopiering og utskrift
Kopi- og utskriftsoppløsning Kopiering: Opptil 600 x 600 ppt, Utskrift: Opptil 1200 x 1200 ppt

Tid for første kopi ut Kun 3,7 sekunder fra glassplaten / 7,6 sekunder fra den automatiske originalmateren

Sidebeskrivelsesspråk Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML papirspesifikasjon (XPS®)  (valgfritt)

Utskriftsfunksjoner Skriv ut fra USB, kryptert, sikker utskrift, Xerox® Earth Smart-driverinnstillinger, jobbidentifikasjon, hefteproduksjon, lagre og hent driverinnstillinger, 
sanntidsstatus for toveiskommunikasjon, skalering, jobbovervåking, programstandarder, tosidig utskrift (som standard), hold tilbake alle jobber

Utskrift fra mobile 
enheter og apper

Standard Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox App

Gratis 
nedlasting

Xerox® Print Service-plugin-modul for Android, Mopria™ Print Service-plugin-modul for Android™, Xerox® Mobile Link-app

Valgfritt Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Easy Translator-tjeneste

Skanning Standard Bestemmelsessteder: Skann til postboks, skann til USB, skann til e-post, skann til nettverk, Filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Praktiske 
funksjoner: skann til hjem, ettrykksskanning, søkbar PDF, enkeltsidig/flersidig PDF/XPS/TIFF, kryptert/passordbeskyttet PDF, linearisert PDF / PDF/A

Valgfritt ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional

Faks Standard Internett-faks, bygg faksjobb, aktivering av nettverksserverfaks

Valgfritt Videresend faks til e-post eller SMB, lokal faksing (én eller to linjer, inkluderer LAN-faks) 

Sikkerhet Standard McAfee® innebygd, McAfee ePolicy-kompatibel (ePO), overskriving av harddisk, 256-biters AES-kryptering (FIPS 140-2-samsvar), SHA-256 hash-
meldingsgodkjenning, Common Criteria-sertifisering (ISO 15408)2, sikker utskrift, sikker faksing, sikker skanning, sikker e-post, Cisco® TrustSec Identity 
Services Engine-integrasjon (ISE), nettverksgodkjenning, TLS, SNMPv3, kontrollogg, tilgangskontroller, brukertillatelser

Valgfritt McAfee integritetskontroll, smartkortaktiveringssett (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe Software

Kontering Standard Xerox® Standard kontering (kopiering, utskrift, skanning, faksing, e-post), aktivering av kontering via nettverk

Valgfritt Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®

Magasiner Standard Automatisk originalmater med én arksirkulering: 200 ark, hastighet: opptil 200 spm (tosidig), formater: 125 x 138 mm til 297 x 432 mm
Spesialmagasin: 100 ark, tilpassede formater: A6 to A3, 60 til 216 gsm
Magasin 1–2: 500 ark i hvert, tilpassede formater: A5 til A3
Tandemmagasin med høy kapasitet: 3 600 ark totalt (1 600 og 2 000 ark), A4

Valgfritt Konvoluttmagasin (erstatter magasin 2): Opptil 50 konvolutter: DL, C5

Mottakere/
etterbehandling

Velg en Sentrert utskriftsbrett med sideforskyvning: 400 ark (5945iV_K eller 5955iV_K)
Etterbehandler for kontor: magasiner på 2 000 + 250 ark, 50-arks stifting i flere posisjoner, valgfri hullemaskin (legg til enten 5945iV_F eller 
5955iV_F)
Etterbehandler m/hefteproduksjon: 2 000 + 250-arks skuffer, 50 ark flerposisjons stifting, produksjon av ryggstiftede hefter, hulling som tillegg, 
ryggstifting og fals opp til 40 hefter, 2-15 ark (legg til enten 5945V_F eller 5955V_F)

Valgfritt Hullemaskin for kontoretterbehandlere
Halvautomatisk stifter: Stifter 50 ark (basert på 75 gsm), anbefalt brukt med valgfri arbeidsflate

1 Maksimal volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. 2 Evaluering pågår.

©2016 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, Xerox og Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop® og 
WorkCentre® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA eller andre land. Xerox Corporation er en ENERGY STAR®-partner og har 
fastslått at dette produktet oppfyller kravene til strømsparing som er spesifisert i retningslinjene for ENERGY STAR. ENERGY STAR og ENERGY 
STAR-merket er registrert i USA. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. Oppdatert 09/16 BR15462  W5QBR-01OD

ConnectKey®

For mer informasjon, besøk oss på www.xerox.com/office

Xerox® ConnectKey® 
-teknologi

Xerox Corporation Xerox® Easy  
Translator Service

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

Xerox® Mobile Print Solution  
2014 og 2015 Pick 

      
2016 Outstanding 
Achievement in  
Innovation

Artikkel for 2016  
Sertifikat for 2016

2014, 2015 og 2016 Document 
Imaging Software Line of the 
Year

Artikkel for 2016  
Sertifikat for 2016

2016 Outstanding 
Achievement in  
Innovation

Artikkel for 2016  
Sertifikat for 2016

2015 Outstanding  
Achievement in 
Innovation

Artikkel for 2015  
Sertifikat for 2015

Enestående løsning for mobil  
utskrift for små bedrifter

Artikkel for 2015  
Sertifikat for 2015

Enestående løsning for mobil  
utskrift for store bedrifter

Artikkel for 2015  
Sertifikat for 2015


