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A produtividade que o irá 
impressionar
Experimente uma interface de utilizador 
simplificada e intuitiva que pode ser adaptada 
às necessidades individuais da sua empresa. 
Crie facilmente um workflow que lhe permite 
digitalizar informação para os destinos 
selecionados, (email, desktop, pastas de rede, 
repositórios na rede) em formato de texto 
pesquisável seguro, bastando para isso tocar 
um botão. Isto poupa-lhe tempo e permite-lhe 
realizar mais trabalho com a informação que 
digitaliza e armazena.

As aplicações integradas permitem-lhe ligar 
facilmente os trabalhadores em mobilidade 
ao equipamento. A Xerox App Gallery permite-
lhe descarregar novas aplicações, tais como 
Print from DropBox™ e Scan to Microsoft® 
Office 365 diretamente usando a interface de 
utilizador. A Tecnologia Xerox® ConnectKey® 
ajuda a otimizar a forma como a sua empresa 
lida com informação crítica nas instalações ou 
na nuvem.

Para obter mais informações, visite  
www.xerox.com/AppGallery 

A simplicidade nunca foi tão fácil. 
Os drivers de impressão Xerox® baseados em 
Microsoft® Windows® dão-lhe a possibilidade 
de gravar diferentes definições por aplicação, 
reduzindo a necessidade dos utilizadores 
fazerem alterações e reduzindo o risco 
de potenciais erros. A Tecnologia Xerox® 
ConnectKey® evolui com as suas necessidades, 
limitando a utilização e regulando a impressão. 
O controlo das Permissões do Utilizador integra-
se com o seu sistema interno de autenticação, 
permitindo-lhe prevenir que determinados 
utilizadores ou utilizadores não autenticados 
vejam funções específicas na interface do 
utilizador. 

Esteja pronto, onde quer  
que o negócio o leve.
Pode controlar as funções do WorkCentre 
5945i/5955i a partir de qualquer estação de 
trabalho. Com o Painel de Controlo Remoto, o 
treino dos utilizadores será mais conveniente 
e o pessoal das TI poderá ver e monitorizar 
remotamente a interface do utilizador.

Os equipamentos Xerox® com Tecnologia 
ConnectKey suportam uma ligação Wi-Fi  
Direct que lhe permite imprimir a partir do  
seu dispositivo móvel sem ter que se ligar  
a uma rede.

A Xerox permite uma impressão e digitalização 
seguras e exatas com várias opções móveis 
que se enquadram no seu ambiente, com 
aplicações grátis de impressão e digitalização 
tais como Xerox® Mobile Link App, e ainda 
um conjunto robusto de soluções móveis para 
empresas.

Para mais informações, visite-nos em  
www.xerox.com/mobile 

Segurança sem igual para uma 
total tranquilidade
A Tecnologia ConnectKey proporciona funções 
e tecnologias avançadas que o ajudam a 
garantir que a informação confidencial da sua 
empresa se mantém segura. As nossas funções 
standard de segurança incluem a encriptação 
AES 256-bit do disco rígido, proteção McAfee 
potenciada pela Intel Security, sobreposição 
da imagem do disco, impressão segura com 
eliminação programada e envio de email para 
servidores de email externos. 

Para mais informações, visite  
www.xerox.com/security
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Manutenção sem esforço

O Xerox® WorkCentre 5945i/5955i foi 
desenhado tendo em conta a facilidade 
de utilização. A manutenção de rotina 
é facilitada pelo percurso de papel 
totalmente acessível. Não necessita de 
chamar a assistência técnica.

Todas as impressoras possuem 
componentes que eventualmente se 
gastam. Basta retirar as unidades usadas, 
introduzir as novas unidades e continuar 
a trabalhar. Como resultado de uma 
tecnologia avançada, no final existem 
menos consumíveis.

• Menos intervenção do utilizador. 
Mais tempo de produção. O toner de 
longa duração oferece maior eficiência 
e qualidade de imagem superior, 
podendo ser substituído por qualquer 
utilizador. Uma boa forma de reduzir as 
desnecessárias chamadas de assistência e 
as interrupções no trabalho.

• Assistência passo a passo rápida e fácil. 
A nossa helpdesk está disponível na ponta 
dos seus dedos sob a forma de vídeos a 
que pode aceder diretamente na interface 
do utilizador.

A Xerox proporciona-lhe as ferramentas e as tecnologias que tornam possível 
automatizar workflows comuns, simplificando a forma como partilha a 
informação essencial para o negócio. Para obter mais informações, visite  
www.connectkey.com

Para obter mais informações sobre  
as funções possíveis com a  
Tecnologia ConnectKey, visite  
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator Service 

Este serviço opcional permite que os 
clientes digitalizem um documento e 
recebam uma impressão e/ou email 
traduzido. Os utilizadores podem também 
enviar uma imagem de um dispositivo 
iOS ou Android, ou de um PC, que 
será enviada para tradução. Para mais 
informações, visite  
https://xeroxtranslates.com
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1   O Agrafador Conveniente opcional agrafa até  
50 folhas de papel (é recomendada a Superfície 
de Trabalho com o Agrafador Conveniente 
opcional).

2   Alimentador Automático de uma só passagem, 
digitaliza automaticamente documentos a cores 
ou a preto e branco, à rápida velocidade de  
200 imagens por minuto (velocidade duplex).

3   Bandeja Bypass para 100 folhas lida com papel 
de gramagem até 216 g/m².

4   Duas bandejas universais de 500 folhas ajustáveis 
até A3.

5   O kit para envelopes opcional (substitui a  
Bandeja 2) permite alimentar facilmente  
50 envelopes.

6   A bandeja em linha de alta capacidade aceita um 
total de 3600 folhas de papel formato A4.

7   Interface de utilizador de 8,5 polegadas 
personalizável.

8   Aplicações standard para maior comodidade. 
Xerox App Gallery, @PrintByXerox e o código QR, 
ajudam na impressão móvel e no alinhamento e 
carregamento de novas apps.

Bandeja Offset Central  
Empilha até 400 folhas.

Finalizador Office 
Agrafamento de 50 folhas em várias posições  
(simples/duplo) e perfuração com 2-/4 furos  
opcional.Empilhamento separado em espinha  
até 2000 folhas

Finalizador Office com Booklet Maker 
Adicione capacidades para criar booklets 
com o Finalizador Office com Booklet 
Maker. Crie booklets até 15 folhas, 
vincadas ou agrafadas na lombada.

 O 

Toner Xerox® de Agregação em Emulsão 
(EA) permite uma nitidez superior, 
texto nítido, gradientes suaves e pretos 
profundos e ricos, juntamente com 
detalhes finos e consistentes em  
relatórios, faturas, códigos de barras, 
desenhos e outros.

Opções de finalização

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
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 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

A Impressora Multifuncional WorkCentre 5945i/5955i assenta na Tecnologia Xerox® 
ConnectKey® . Para obter mais informações, visite www.connectkey.com
Especificações do 
equipamento WorkCentre 5945i (5945iV_K ou 5945iV_F) WorkCentre 5955i (5955iV_K ou 5955iV_F)

Velocidade Até 45 ppm A4 / Até 31 ppm A3 Até 55 ppm A4 / Até 31 ppm A3

Ciclo de Trabalho1 Até 175 000 páginas/mês Até 200 000 páginas/mês

Disco rígido / Processador / Memória Mínimo 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB

Conectividade 10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta por USB 2.0 de elevada velocidade, Wi-Fi Direct com Adaptador Wireless USB Opcional da Xerox®

Funções do Controlador Livro de Endereços Unificado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador e driver de impressão), Clonagem da 
Configuração

Cópia e Impressão
Resolução de cópia e impressão Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 1200 dpi

Tempo de saída da primeira cópia Apenas 3,7 segundos no vidro de exposição / 7,6 segundos no alimentador automático

Linguagens de Descrição de Página Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (Opcional)

Funções de impressão Impressão de USB, Impressão Segura Encriptada, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e recuperar 
definições do driver, Estado bidireccional em tempo real, Escala, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso 
(como predefinição), Reter todos os Trabalhos

Mobile Printing e 
Apps

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

Download 
grátis

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

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

Digitalização Standard Destinos: Digitalização para caixa de correio, Digitalização para USB, Digitalização para e-mail, Digitalização para rede; Formatos de ficheiro: PDF, 
PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização um só toque, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/
múltiplas, PDF encriptado/protegido por password, PDF/PDF/A linearizado

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

Fax Standard Internet Fax, Fax Build Job, Ativação de Fax por Servidor de Rede

Opcional Encaminhamento de fax para email ou SMB, fax direto (opções de uma e duas linhas, inclui Fax via LAN) 

Segurança Standard McAfee® Integrado, Compatível com McAfee ePolicy (ePO), Sobreposição de HDD, Encriptação AES 256-bit (compatível com FIPS 140-2), SHA-256 
Hash Message Authentication, Common Criteria Certification (ISO 15408)2, Impressão Segura, Fax Seguro, Digitalização Segura, E-mail Seguro, Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, Network Authentication, SSL, SNMPv3, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do utilizador

Opcional McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe Software

Contabilização Standard Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email), Network Accounting Enablement

Opcional Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®

Alimentação 
de Papel

Standard Alimentador Automático de uma só passagem: 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (duplex); Formatos: 125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: A6 a A3, 60 a 216 g/m²
Bandejas 1-2: 500 folhas cada; Formatos personalizados: A5 a A3
Bandeja em Linha de Alta Capacidade: 3 600 folhas no total (1600 e 2000 folhas); Formato A4

Opcional Kit para bandeja de envelopes (substitui a Bandeja 2) Até 50 envelopes: DL, C5

Saída de Papel/
Finalização

Uma à 
escolha

Bandeja Offset Central: 400 folhas (5945iV_K ou 5955iV_K)
Finalizador Office Bandejas para 2000 + 250 folhas, agrafamento de 50 folhas em várias posições, perfuração opcional (adicione 5945iV_F ou 
5955iV_F)
Finalizador Office com Booklet Maker: Bandejas para 2000 + 250 folhas, agrafamento de 50 folhas em várias posições, criação de booklets 
agrafados na lombada, perfuração opcional, agrafamento na lombada e dobragem de 40 booklets, 2-15 folhas (adicione 5945iV_F ou 5955iV_F)

Opcional Perfuração para Finalizadores Office
Agrafador: Agrafa 50 folhas (baseado em papel de 75 g/m²), recomendada a utilização com a Superfície de Trabalho opcional

1 Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; 2 Avaliação em curso.

©2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC 
Desktop® e WorkCentre® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Na qualidade de 
parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as diretrizes ENERGY STAR relativamente a utilização 
eficiente de energia. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. As informações apresentadas nesta brochura 
podem ser alteradas sem aviso prévio. Atualizado em 09/16 BR15462  W5QBR-01ZD

ConnectKey®

Para obter mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

Tecnologia Xerox® 
ConnectKey®

Xerox Corporation Xerox® Easy  
Translator Service

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

Xerox® Mobile Print Solution 
2014 e 2015 Pick 

      
2016 Excecional 
Atingimento  
em Inovação

Artigo de 2016  
Certificado 2016

Prémio 2014, 2015 e 2016 
Document Imaging Software 
Line of the Year

Artigo de 2016  
Certificado 2016

2016 Excecional 
Atingimento  
em Inovação

Artigo de 2016  
Certificado 2016

2015 Excecional 
Atingimento  
em Inovação

Artigo de 2015  
Certificado 2015

Fantástica solução de 
impressão móvel para 
pequenas empresas

Artigo de 2015  
Certificado 2015

Fantástica solução  
de impressão móvel  
empresarial

Artigo de 2015  
Certificado 2015


