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Produtividade para seu escritório

Multifuncional Xerox WorkCentre 5945i/5955i
®

®

A Xerox fornece ferramentas e tecnologias que possibilitam automatizar os fluxos
de trabalho no escritório e simplificar as formas pelas quais você compartilha
informações críticas da empresa. Para obter mais informações, visite
www.connectkey.com

Produtividade que irá impressioná-lo
Experimente uma interface de usuário simplificada
e intuitiva que pode ser personalizada de
acordo com suas necessidades individuais de
negócios. Crie facilmente um fluxo de trabalho
que lhe permita digitalizar informações para
seus destinos selecionados (e-mail, área de
trabalho, pastas em rede, repositórios na nuvem)
em formatos de texto pesquisáveis seguros,
com o toque de um botão. Isso economiza
tempo, e permite que mais seja feito com as
informações que você digitaliza e armazena.
Os aplicativos incorporados permitem que você
conecte facilmente seus usuários móveis ao
dispositivo. A Xerox® App Gallery permite que
você baixe novos aplicativos, como o Print from
DropBox™ e Scan to Microsoft® Office 365
diretamente da interface do usuário. A tecnologia
Xerox® ConnectKey® ajuda a simplificar a maneira
como sua empresa lida com informações
armazenadas internamente ou na nuvem.
Os aplicativos estão disponíveis na Xerox® App
Gallery. Visite www.xerox.com/AppGallery

Nunca foi tão fácil obter
simplicidade.
Os drivers de impressão da Xerox® baseados
no Microsoft® Windows® permitem que você
salve diferentes configurações por aplicativo,
minimizando a necessidade dos usuários fazerem
alterações e reduzindo o risco de erros potenciais.
A tecnologia Xerox® ConnectKey® evolui de
acordo com suas necessidades restringindo
o uso e controlando impressões. O controle
Permissão de usuário integra-se ao seu sistema
de autenticação interno, permitindo que você
impeça que usuários predeterminados ou não
autenticados vejam os recursos específicos na
interface do usuário.

Para saber mais sobre os recursos
habilitados para a tecnologia ConnectKey,
visite www.xerox.com/ConnectKeyEG

Esteja preparado, aonde
quer que seus negócios o levem.
A WorkCentre 5945i/5955i permite que você
controle as funções da máquina de qualquer
estação de trabalho. O painel de controle remoto
torna mais conveniente o treinamento de
usuários e permite que a equipe de TI visualize e
monitore remotamente a interface do usuário.
Os dispositivos Xerox® criados com a tecnologia
ConnectKey oferecem suporte à conexão Wi-Fi
Direct que permite que você imprima de seu
dispositivo móvel sem ter que se conectar a
uma rede.
A Xerox proporciona impressão e digitalização
seguras e precisas com uma série de opções
móveis que se adequam ao seu ambiente,
com aplicativos de impressão e digitalização
gratuitos, como o aplicativo Xerox® Mobile Link,
e mais um conjunto robusto de soluções móveis
para empresas.
Saiba mais sobre por que a Xerox é a única
opção para os profissionais móveis atuais,
visitando www.xerox.com/mobile

Segurança incomparável
para sua tranquilidade.
A tecnologia ConnectKey fornece recursos e
tecnologias avançados para ajudar a assegurar
que as informações confidenciais da empresa
permaneçam protegidas. Nossos recursos de
segurança padrão incluem criptografia de disco
rígido por AES de 256 bits, proteção McAfee
com suporte da Intel Security, sobregravação
de imagem, impressão segura com exclusão
cronometrada e envio de e-mail para servidores
de mensagens externos.
Para obter mais informações sobre como a Xerox
ajuda você a ficar mais protegido, visite
www.xerox.com/security

Manutenção sem esforço
A Xerox® WorkCentre 5945i/5955i foi
projetada de forma a ser fácil de usar.
A manutenção de rotina é simplificada pelo
trajeto de papel totalmente acessível. Não
há necessidade de chamar o suporte técnico.
Todas as impressoras possuem
componentes que eventualmente se
desgastam. A substituição por deslizamento
simples não interrompe seu trabalho.
E, graças à tecnologia avançada, ela requer
menos suprimentos.
• Menos intervenção do usuário. Mais
tempo em funcionamento. O toner de
maior duração oferece maior eficiência
e qualidade superior de imagem, e pode
ser substituído por qualquer usuário. Uma
ótima maneira de reduzir as chamadas
técnicas desnecessárias e as interrupções
de trabalho.
• Assistência rápida e fácil, passo a
passo. Nosso suporte técnico está
sempre ao seu alcance com vídeos de
ajuda que você pode acessar diretamente
da interface do usuário.

Xerox® Easy Translator Service
Este serviço opcional permite que os
clientes digitalizem um documento e
recebam uma impressão traduzida e/ou
uma notificação por e-mail. Os usuários
também podem enviar uma imagem de
um dispositivo iOS ou Android, ou de um
PC, a qual é encaminhada para tradução.
Para obter mais informações, visite
https://xeroxtranslates.com
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GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

Financial Highlights
COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN
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OPERATING MARGIN
$35.5
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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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O
 toner Xerox Emulsion Aggregation
(EA) oferece nitidez superior, texto legível,
gradientes suaves e tons profundos de
preto, juntamente com detalhes uniformes
e refinados para relatórios, faturas, códigos
de barra, desenhos e muito mais.

1 O
 Grampeador de conveniência opcional grampeia

até 50 folhas de papel (Superfície de trabalho
opcional com o Grampeador de conveniência
opcional).

2 O
 Alimentador automático de originais de

única passagem digitaliza automaticamente
os documentos em cores ou em preto e branco
a uma velocidade de 200 imagens por minuto
(velocidade duplex).

3 A Bandeja manual para 100 folhas comporta

papel pesado de até 216 g/m².

4 Duas bandejas universais para 500 folhas são

5 Kit
 de envelope opcional (substitui a Bandeja 2)

fornece alimentação de 50 envelopes sem
problemas.

6 Bandeja
Tandem de alta capacidade comporta um


total de 3.600 folhas de papel tamanho carta / A4.

Opções de acabamento

7 Interface do usuário de 8,5 polegadas

personalízável.

8 Aplicativos padrão para maior conveniência.

A Xerox® App Gallery, o @PrintByXerox e o QR Code
ajudam com impressão móvel e emparelhamento
e carregamento de novos aplicativos.

ajustáveis para até A3.

Bandeja de deslocamento central
Empilha até 400 folhas.

Módulo de acabamento Office
Obtenha grampeamento de comprimento variável
em várias posições (simples/dupla) para 50 folhas
e perfuração opcional de 2/3 furos. Empilhamento
alceado de até 2.000 folhas.

Módulo de acabamento
Office com criador de livretos
Acrescente recursos de criação de livretos
com o Módulo de acabamento Office
com Criador de livretos. Crie livretos com
até 15 folhas, com grampeamento na
lombada ou na dobra

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

ConnectKey®

A Multifuncional WorkCentre 5945i/5955i foi desenvolvida com a tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Para obter mais informações, visite www.connectkey.com
Especificações do
dispositivo

WorkCentre 5945i

WorkCentre 5955i

Velocidade

Até 45 ppm

Até 55 ppm

Ciclo de operação

Até 175.000 páginas / mês

Até 200.000 páginas / mês

Disco rígido / Processador / Memória

HD de no mínimo 250 GB / 1 GHz núcleo duplo / 2 GB

Conectividade

10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Direct com adaptador sem fio USB Xerox® opcional

Recursos da Controladora

Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Suporte on-line (com acesso a partir da interface do usuário e driver de impressão), Clonagem de configuração
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Cópia e impressão

Resolução de cópia e impressão

Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi

Tempo de saída da primeira cópia

Tão rápido quanto 3,7 segundos do cilindro de impressão / 7,6 segundos do alimentador de documentos automático

Linguagens de descrição de página
(PDL)

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (Opcional)
Impressão a partir de USB, impressão segura criptografada, configurações de driver Xerox® Earth Smart, identificação do trabalho, criação de livretos, configurações de driver
de armazenamento e cancelamento, status bidirecional em tempo real, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, padrões de aplicativo, impressão em frente e verso
(como padrão), retenção de todos os trabalhos

Recursos de impressão

Impressão
móvel e
aplicativos

Padrão
Download grátis
Opcional

Digitalização

Padrão

Opcional

Fax

Padrão
Opcional

Segurança

Padrão

Opcional

Contabilidade

Padrão
Opcional

Entrada de
papel

Padrão

Opcional

Saída do papel
/ Acabamento:

Escolha uma

Opcional
1

Apple® AirPrint™, Mopria® Certified, aplicativo QR Code, aplicativo Xerox® App Gallery, aplicativo @PrintByXerox
Plug-in Xerox® Print Service para Android, plug-in Mopria® Print Service para Android™, aplicativo Xerox® Mobile Link
Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Destinos: Digitalização para caixa postal; Digitalização para USB, Digitalização para e-mail, Digitalização para rede; Formatos de arquivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG,
TIFF; Recursos de conveniência: Digitalização para Home, Digitalização de único toque, PDF pesquisável, PDF de página única/ múltiplas / XPS / TIFF, PDF protegido
por senha / criptografado, PDF linearizado / PDF/A
ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, outras soluções disponíveis por meio de nossos parceiros Xerox Alliance
Fax por Internet, Trabalho criado por fax, Ativação de Fax por servidor de rede
Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax e encaminhamento de fax para e-mail ou SMB)
McAfee® Integrado, McAfee ePolicy (ePO) Compatível, Sobregravação de imagem do disco rígido, Criptografia AES de 256 bits (compatível com FIPS 140-2), Autenticação de
mensagens via Hash SHA-256, Certificação Common Criteria (ISO 15408)2, Impressão protegida criptografada, Fax protegido, Digitalização protegida, E-mail protegido, Integração
Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticação de rede, TLS, SNMPv3, Log de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário
Controle de Integridade McAfee, Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), Software Xerox® PrintSafe
Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, outras soluções de contabilidade de rede por meio de vários parceiros Xerox Alliance
Alimentador automático de originais de única passagem: 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (frente e verso); Tamanhos: 125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: A6 a A3 / 60-216 g/m²
Bandejas 1-2: 500 folhas cada; Tamanhos personalizados: A5 a A3
Bandeja Tandem de alta capacidade: Total de 3.600 folhas (1.600 e 2.000 folhas); Tamanho A4
Kit da bandeja de envelopes (substitui a bandeja 2): Até 50 envelopes: #10 comercial, Monarch, DL, C5
Bandeja de deslocamento central: 400 folhas
Módulo de acabamento Office: Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento de 50 folhas, em várias posições, perfuração opcional
Módulo de acabamento Office com Criador de livretos: Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento em várias posições para 50 folhas, criador de livretos com
grampeamento na lombada, perfuração opcional, grampeamento na lombada e dobra de até 40 livretos, 2-15 folhas
Perfurador para o Módulo de acabamento Office
Grampeador de conveniência: Grampeia 50 folhas (baseado em 75 g/m²), uso recomendado com superfície de trabalho opcional

Capacidade de volume máximo esperado em um dado mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; 2 Em processo de avaliação.

Xerox Corporation

Xerox® App Studio

Xerox® Mobile Print Cloud Prêmio Pick 2013 e 2015

Xerox® Mobile Print Solution Prêmio Pick 2014 e 2015

Prêmio "Line of the Year" da BLI em
Soluções de Imagem de Documentos
2014, 2015 e 2016

Desempenho Excelente
em Inovação - 2015

Solução de Impressão Móvel para
Pequenos Negócios Excelente

Solução de Impressão Móvel
Empresarial Excelente

Artigo 2015 Certificado 2015

Artigo 2015 Certificado 2015

Artigo 2015 Certificado 2015

Artigo 2016 Certificado 2016

Para obter especificações mais detalhadas, visite www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs
Monte e configure sua própria Multifuncional Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i em
www.buildyourownxerox.com/connectkey
©2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to
PC Desktop® e WorkCentre® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY
STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR
e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso.
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