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Imponerande hög produktivitet
Det förenklade och intuitiva 
användargränssnittet kan anpassas till just dina 
affärsbehov. Skapa enkelt ett arbetsflöde där 
du med bara ett klick kan skanna information 
till valda destinationer (e-post, dator, 
nätverksmappar, lagringsplatser i molnet) i 
säkra och sökbara textformat. Du sparar tid 
och kan göra mer med informationen som du 
skannar och lagrar.

Med de inbyggda apparna kan mobila 
medarbetare enkelt koppla upp sig mot 
skrivaren. Xerox App Gallery gör det möjligt att 
ladda ned nya appar som Print from DropBox™ 
och Scan to Microsoft® Office 365 direkt från 
användargränssnittet. Xerox® ConnectKey®-
tekniken bidrar till att anpassa hur företaget 
hanterar viktig information – lokalt eller i 
molnet.

Mer information finns på  
www.xerox.com/AppGallery 

Oöverträffad enkelhet. 
Med Xerox®-skrivardrivrutinerna baserade 
på Microsoft® Windows® kan du spara 
olika inställningar i olika program, så att du 
inte behöver göra ändringar i onödan och 
minimerar risken för fel. Xerox® ConnectKey®-
tekniken utvecklas i takt med dina behov 
genom att begränsa användning och reglera 
utskrifter. Behörighetskontrollen integreras 
med företagets interna autentiseringssystem 
så att du kan förhindra fördefinierade och icke-
autentiserade användare från att se särskilda 
funktioner i användargränssnittet.

Var redo var du än befinner dig.
Med WorkCentre 5945i/5955i kan du styra 
skrivarens funktioner från vilken arbetsstation 
som helst. Fjärrkontrollpanelen gör det 
enklare att utbilda användarna, och enklare 
för IT-ansvariga att visa och övervaka 
användargränssnittet på distans.

Xerox®-enheter med ConnectKey-teknik har 
stöd för Wi-Fi Direct-anslutning, så att du kan 
skriva ut från din mobila enhet utan att behöva 
ansluta till ett nätverk.

Xerox erbjuder säker och exakt utskrift och 
skanning med en mängd mobilalternativ som 
passar din miljö, kostnadsfria utskrifts- och 
skanningsappar som Xerox® Mobile Link App 
samt robusta mobillösningar för företag.

Mer information finns på  
www.xerox.com/mobile 

Oöverträffad säkerhet för total 
trygghet
ConnectKey-tekniken ger avancerade 
funktioner och tekniker som skyddar 
företagets konfidentiella information. Våra 
standardsäkerhetsfunktioner inbegriper AES 
256-bitars hårddiskkryptering, McAfee-skydd 
från Intel Security, bildöverskrivning, skyddad 
utskrift med tidsinställd radering och e-post till 
externa e-postservrar.

Mer information finns på  
www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i multifunktionsskrivare

Smidigt underhåll

Xerox® WorkCentre 5945i/5955i är 
utvecklat för att vara enkel att använda. 
Rutinunderhåll utförs enkelt tack vare 
den lättåtkomliga pappersbanan. Och du 
behöver inte ta hjälp av teknisk support.

Alla skrivare innehåller komponenter som 
blir utslitna med tiden. Enkelt utbytbara 
komponenter gör att du slipper avbrott. 
Tack vare avancerad teknik har mängden 
tillbehör minskats.

• Mindre behov av användaråtgärder. 
Längre drifttid. Färgpulver som räcker 
längre ger högre effektivitet och 
överlägsen bildkvalitet, och kan bytas 
ut av användarna själva. Ett bra sätt 
att minska antalet servicebesök och 
driftstopp.

• Snabb och smidig hjälp – steg för 
steg. Vår kundtjänst finns alltid nära 
till hands, med hjälpvideor direkt från 
användargränssnittet.

Xerox ger dig verktyg och teknik som hjälper dig att automatisera vanliga 
kontorsarbetsflöden och förenkla hur du delar verksamhetskritisk information. 
Mer information finns på www.connectkey.com

Läs mer om ConnectKey Technology-
kompatibla funktioner på www.xerox.
com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator Service. 

Med denna tillvalstjänst kan 
kunderna skanna dokument och få en 
översättning via utskrift eller e-post.  
Användarna kan skicka en bild från en 
iOS- eller Androidenhet eller dator som 
vidarebefordras för översättning. Mer 
information finns på  
https://xeroxtranslates.com



1

2

3

4

5

6

1   Fristående extern häftenhet (tillval) häftar upp 
till 50 ark (rekommenderas i kombination med 
arbetsyta (tillval)).

2   Automatisk dokumentmatare med singlepass-
teknik skannar färgdokument och svartvita 
dokument med 200 sidor per minut 
(dubbelsidigt).

3   100-arks manuellt magasin för papper upp till 
216 g/m².

4   Två 500-arks inställningsbara magasin justerbara 
upp till A3.

5   Kuvertmagasin som tillval (ersätter magasin 2) 
ger tillförlitlig matning av upp till 50 kuvert.

6   Tandemmagasin med hög kapacitet för totalt 3 
600 A4-ark.

7   Anpassningsbart 8,5 tums användargränssnitt.

8   Standardappar för extra bekvämlighet. Xerox App 
Gallery, @PrintByXerox och QR Code möjliggör 
mobil utskrift samt parkoppling och inläsning av 
nya appar.

Mittenutmatningsfack med förskjutning  
Stapling av upp till 400 ark.

Kontorsefterbehandlare 
50-arks flerpositionshäftning (enkel/dubbel)  
samt hålslagning med två eller fyra hål som tillval. 
Jobbförskjutning av upp till 2 000 ark.

Kontorsefterbehandlare med 
häftesenhet 
Lägg till häftesproduktion. Skapa häften 
med upp till 15 bigade eller sadelhäftade 
ark.

 Xerox® Emulsion Aggregation (EA)-
färgpulver ger skarp och tydlig text, jämna 
färgövergångar, djup svärta och exakt 
detaljåtergivning för rapporter, fakturor, 
streckkoder, grafik och annat.

Tillval för efterbehandling

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

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

DEBT TO TOTAL CAPITALIZATION

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

.7%

COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN

$190  ............................................................................................................

$180  ............................................................................................................

$170  ............................................................................................................
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$150  ............................................................................................................

$140  ............................................................................................................

$130  ............................................................................................................

$120  ............................................................................................................

 2012 2013 2014 

 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

WorkCentre 5945i/5955i-multifunktionsskrivare styrs av Xerox® ConnectKey®-teknik. Mer 
information finns på www.connectkey.com
Maskinspecifikationer WorkCentre 5945i (5945iV_K eller 5945iV_F) WorkCentre 5955i (5955iV_K eller 5955iV_F)

Snabbhet Upp till 45 sidor/minut A4/upp till 31 sidor/minut A3 Upp till 55 sidor/minut A4/upp till 31 sidor/minut A3

Maximal utskriftsvolym1 Upp till 175 000 sidor/månad Upp till 200 000 sidor/månad

Hårddisk/processor/minne Minst 250 GB/1 GHz processor med dubbla kärnor/2 GB

Anslutning 10/100/1000Base-T Ethernet, direktutskrift med High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct med trådlös Xerox® USB-adapter som tillval

Styrenhetsfunktioner Central adressbok, fjärrkontrollpanel, onlinehjälp (via kontrollpanelen och skrivardrivrutinen), konfigurationskloning

Kopiering/utskrift
Upplösning vid utskrift och kopiering Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi, Utskrift: Upp till 1200 x 1200 dpi

Kopiering av första sidan 3,7 sekunder från dokumentglas/7,6 sekunder från automatisk dokumentmatare

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

Utskriftsfunktioner Utskrift från USB-minne, krypterad skyddad utskrift, Xerox® Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesproduktion, lagring och 
hämtning av jobbinställningar, dubbelriktad statusinformation i realtid, skalning, jobbövervakning, grundinställda program, dubbelsidig utskrift 
(grundinställt), kvarhållning av alla jobb

Utskrift via mobila enheter 
och appar

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

Kostnadsfri 
nedladdning Xerox® insticksprogram för utskrift för Android, Mopria™ insticksprogram för utskrift för Android™, Xerox® Mobile Link App

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

Skanning Standard Destinationer: Skanna till brevlåda, Skanna till USB-minne, Skanna till e-post, Skanna till nätverk, Filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, 
Snabbfunktioner: Skanna till hem, snabbskanning, sökbar PDF, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, krypterad/lösenordsskyddad PDF, linjäriserad 
PDF/PDF/A

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

Faxning Standard Internetfax, sammansatta faxjobb, aktivering av nätverksserverfax

Tillval Vidarebefordran av fax till e-post eller SMB, Walk-up-fax (val mellan en och två linjer, LAN-fax ingår) 

Säkerhet Standard McAfee® inbyggt, kompatibel med McAfee ePolicy (ePO), överskrivning av hårddisk, AES 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), 
SHA-256 hash-meddelandeautentisering, Common Criteria-certifierad (ISO 15408)2, skyddad utskrift, skyddad faxning, skyddad skanning, 
skyddad e-post, integrering med Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), nätverksautentisering, SSL, SNMPv3, redovisningslogg, 
åtkomstkontroller, användarbehörigheter

Tillval McAfee Integrity Control, Smart Card-aktiveringssats (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe-programvara

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

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

Pappersinmatning Standard Automatisk dokumentmatare med singlepass-teknik: 200 ark, Hastighet: upp till 200 bilder per minut (dubbelsidigt),  
Format: 125 x 138 mm till 297 x 432 mm
Manuellt magasin: 100 ark, Anpassade format: A6 till A3, 60 till 216 g/m²
Magasin 1–2: 500 ark vardera, anpassade format: A5 till A3
Tandemmagasin med hög kapacitet 3 600 ark totalt (1 600 respektive 2 000 ark), Format: A4

Tillval Kuvertmagasin (ersätter magasin 2): Upp till 50 kuvert: DL, C5

Pappersutmatning/
efterbehandling

Välj ett Mittenutmatningsfack med förskjutning: 400 ark (5945iV_K eller 5955iV_K)
Kontorsefterbehandlare: magasin för 2 000 + 250 ark, flerpositionshäftning för 50 ark, svenskt hålslag som tillval (lägg till antingen 
5945iV_F eller 5955iV_F)
Kontorsefterbehandlare med häftesenhet: magasin för 2 000 + 250 ark, flerpositionshäftning för 50 ark, sadelhäftning av häften, svenskt 
hålslag som tillval, sadelhäftning och falsning av upp till 40 häften med 2–15 ark (lägg till antingen 5945iV_F eller 5955iV_F)

Tillval Hålslagning för kontorsefterbehandlare
Extern häftenhet: Häftning av 50 ark (baserat på 75 g/m²), rekommenderas i kombination med arbetsyta (tillval)

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis, 2 utvärdering pågår.

©2016 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox®, Xerox med figurmärke®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop® och 
WorkCentre® är varumärken som tillhör 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 ENERGY STAR-symbolen är 
varumärken registrerade i USA. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterat 09/16 BR15462 
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ConnectKey®

Mer information finns på www.xerox.com/office

Xerox® ConnectKey® 

-teknik
Xerox Corporation Xerox® Easy  

Translator Service
Xerox® App Studio Xerox® Mobile Print Cloud  

2013 och 2015 Pick
Xerox® Mobile Print Solution  
2014 och 2015 Pick 

      
2016 Outstanding 
Achievement in  
Innovation

Artikel från 2016  
Certifikat från 2016

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

Artikel från 2016  
Certifikat från 2016

2016 Outstanding 
Achievement in  
Innovation

Artikel från 2016  
Certifikat från 2016

2015 Outstanding  
Achievement in 
Innovation

Artikel från 2015  
Certifikat från 2015

Överlägsna lösningar 
för mobila utskrifter till 
småföretag

Artikel från 2015   
Certifikat från 2015

Överlägsna affärslösningar  
för mobila utskrifter

Artikel från 2015   
Certifikat från 2015


