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רף חדש של פרודוקטיביות 
תוכל להתנסות בממשק משתמש פשוט 

ואינטואיטיבי שניתן להתאים אותו לצרכים העסקיים 
שלך. צור בקלות תהליך עבודה שיאפשר לך לסרוק 

מידע ליעדים שתבחר )כתובת דואר אלקטרוני, 
מחשב שולחני, תיקיות רשת, מאגרים בענן( 

בתבניות טקסט מאובטח וניתן לחיפוש בלחיצה 
אחת. מאפיין זה יחסוך לך זמן ויאפשר לך לעשות 

יותר עם המידע שאתה סורק ושומר.

אפליקציות מוטבעות מאפשרות לך לחבר עובדים 
 Xerox® App Gallery .ניידים למדפסת בקלות

 Print מאפשרת לך להוריד אפליקציות חדשות כגון
 Scan to Microsoft® Office-ו  from DropBox™ 

365 ישירות דרך ממשק המשתמש. טכנולוגיית 
 ®Xerox® ConnectKey  מסייעת לך לייעל את 

האופן שבו העסק מתמודד עם מידע חיוני השמור 
במערכת הפנימית או בענן.

האפליקציות זמינות ב-Xerox® App Gallery. בקר 
www.xerox.com/AppGallery בכתובת

בוא לגלות דרכים בלתי צפויות 
שיאפשרו לך לחסוך בעלויות. 

מנהלי התקן ההדפסה של  ®Xerox  המבוססים 
על  ®Microsoft® Windows  מאפשרים לך 
לשמור הגדרות שונות לכל אפליקציה וכך 

מפחיתים את הצורך לערוך שינויים ומצמצמים את 
 Xerox® הסיכון לשגיאות אפשריות. טכנולוגיית

 ®ConnectKey  מתפתחת בהתאם לצרכים שלך 
על-ידי הגבלת השימוש ובקרה על ההדפסה. הפקד 

User Permission )הרשאות משתמש( משתלב 
עם מערכת האימות הפנימית הקיימת ומאפשר לך 
למנוע ממשתמשים שיוגדרו מראש או ממשתמשים 

בלתי מורשים לראות תכונות מסוימות בממשק 
המשתמש. 

דרך עבודה חדשה
סדרה WorkCentre 5800i מאפשרת לך לשלוט 

בפונקציות של המדפסת מכל תחנת עבודה. 
בעזרת לוח הבקרה המרוחק ניתן להדריך 

משתמשים וצוות ה-IT יכול להציג את ממשק 
המשתמש ולנטר אותו מרחוק יותר בנוחות. 

התקנים של  ®Xerox  המבוססים על טכנולוגיית 
 Wi-Fi Direct תומכים בחיבור ConnectKey
המאפשר לך לבצע הדפסה מהתקן נייד מבלי 

שיהיה עליך להתחבר לרשת.

Xerox מאפשרת הדפסה וסריקה מדויקות 
ומאובטחות באמצעות רצף של אפשרויות 

מתאימות לניידים שיתאימו לסביבה שלך, הכוללות 
אפליקציות הדפסה וסריקה המסופקות ללא תשלום 

כגון האפליקציה Xerox® Mobile Link וסדרת 
פתרונות ארגוניים רבי עוצמה לניידים.

למד עוד על הסיבות לכך ש-Xerox היא הבחירה 
היחידה המתאימה לאנשי המקצוע הניידים של 

www.xerox.com/mobile ימינו בכתובת

אל תסכן את המידע הרגיש שלך.
טכנולוגיית Xerox® ConnectKey מספקת 
טכנולוגיות ומאפיינים מתקדמים שיסייעו לך 

להבטיח שהמידע הסודי של החברה יישאר מוגן. 
מאפייני האבטחה הסטנדרטיים שלנו כוללים 

הצפנת כונן קשיח בתקן AES 256-bit, הגנה של 
 McAfee  המופעלת על-ידי Intel Security, מחיקת 

תמונות, הדפסה מאובטחת עם מחיקה מתוזמנת 
ושליחת דואר אלקטרוני לשרתי דואר חיצוניים.

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו Xerox מסייעת 
www. לך לשפר את האבטחה, בקר בכתובת

xerox.com/security

 Xerox® WorkCentre® מדפסת רב-תכליתית
5865i/5875i/5890i

שילוב רב-עוצמה של מאפיינים 

 	 WorkCentre .נתיב נייר מואר
5865i/5875i/5890i כוללות נתיב נייר 

מואר המקל במידה רבה אף יותר על 
הגישה של המשתמש. 

סריקה במהירות של עד 200 תמונות 	 
בדקה. סריקה בצבע במעבר אחד 

מאפשרת הפצה אלקטרונית מהירה יותר 
של מסמכים בצבע מלא להפקת חומרי 

תקשורת יעילים ומרשימים יותר. 

אפשרויות גימור רבות. בחר מאפיינים 	 
בסיסיים כגון הידוק וניקוב או יכולות 

מתקדמות כדי ליצור ספרונים מעומדים 
ומקופלים עם כריכה מהודקת ועלונים 

.C ובקיפול Z בקיפול

פיתחנו את מדפסות Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i עם מגוון יכולות 
ומאפיינים רבי-עוצמה שיכולים להתמודד עם עומס עבודה כבד בדרכים שמעולם לא 

www.connectkey.com העלית בדעתך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת

כדי לקבל מידע נוסף על מאפיינים 
של התקנים התומכים בטכנולוגיית 

www. עבור לכתובת ,ConnectKey
xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator שירות

שירות אופציונלי זה מאפשר ללקוחות 
לסרוק מסמך ולקבל עותק מתורגם 

מודפס ו/או בהודעת דואר אלקטרוני. 
משתמשים יוכלו גם לשלוח תמונה מהתקן 

iOS או Android או ממחשב שתועבר 
לתרגום. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת 

https://xeroxtranslates.com

www.xerox.com/security
www.xerox.com/security
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אפליקציות לגימור
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1  מזין מסמכים אוטומטי במעבר אחד סורק 
מסמכים בקצב של עד 200 תמונות בדקה.

2  מגש עקיפה מתאים לעד 100 גיליונות במשקל 
216 ג'/מ"ר.

3  שני מגשי נייר מתכווננים של 500 גיליונות 
.A3 ניתנים להתאמה עד לגודל נייר של

4  ערכת מעטפות )אופציונלית–מחליפה את מגש 
2( מספקת הזנה של 50 מעטפות ללא קושי.

5  צמד מגשים בקיבולת גבוהה מכיל עד 3,600 
.A4/)'8.5 אינץx11(  Letter גיליונות בגודל

6  מזין בקיבולת גבוהה )אופציונלי( מכיל 4,000 
גיליונות נייר. שילוב של כל אלה יוצר קיבולת 

מרבית של 8,700 גיליונות. הוסף את ערכת הצד 
 8.5x11(  Letter הקצר של 2,000 גיליונות בגודל

.A3 או A4/)'8.5 אינץ  x 14(  Legal/)'אינץ

7  ממשק משתמש ניתן להתאמה אישית בגודל 
8.5 אינץ'.

8  אפליקציות כלולות כסטנדרט לשיפור הנוחות. 
PrintByXerox , Xerox® App Gallery@  וקוד 

QR מסייעים להדפסה מניידים ולקישור עם 
ניידים ובטעינת אפליקציות חדשות.

9  מהדק שימושי )אופציונלי( מהדק עד 50 גיליונות 
של חומרי הדפסה במשקל של 90 ג'/מ"ר.

10  יחידת גימור משרדית )אופציונלית, במדפסות 
 WorkCentre® רב-תכליתיות מדגמים

5865i/5875i בלבד( מספקת הידוק של 50 
גיליונות במקומות רבים עם מנקב חורים 

אופציונלי. 

11  יחידת גימור משרדית עם יוצר חוברות 
)אופציונלית, במדפסות רב-תכליתיות מדגמים 

5865i/5875i בלבד( מספקת את כל אפשרויות 
הגימור הקיימות ביחידת הגימור המשרדית 

ובנוסף יכולות יצירת חוברות. 

12  יחידת גימור בנפח גבוה )HVF( )אופציונלית( 
כוללת יכולת הידוק של 100 גיליונות במקומות 

רבים ומנקב חורים אופציונלי.

13  משבץ לאחר עיבוד )אופציונלי עם יחידת גימור 
בנפח גבוה ועם יחידת גימור בנפח גבוה עם יוצר 

חוברות( מוסיף עד 250 גיליונות של כריכות או 
חומרי הדפסה אחרים )60 עד 216 ג'/מ"ר(.

14  יחידת גימור בנפח גבוה עם יוצר חוברות 
)אופציונלית( מספקת את כל אפשרויות הגימור 

הקיימות ביחידת גימור בנפח גבוה עם יכולות 
יצירת חוברות.

15  יחידת קיפול Z / קיפול C )אופציונלית עם 
יחידת גימור בנפח גבוה עם יוצר חוברות( 

מוסיפה אפשרויות קיפול Z וקיפול C של נייר 
בגודל 8.5x11(  Letter אינץ'(  )50 גיליונות או 

קיבולת בלתי מוגבלת ללא מעצור במצב מקופל(.
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Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

 .www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs לקבלת מפרטים מפורטים יותר, עבור אל 
בנה והגדר מדפסת רב-תכליתית מסדרה Xerox® WorkCentre® 5800i המתאימה לצרכים שלך 

www.buildyourownxerox.com/connectkey בכתובת
  Scan to PC Desktop®  ,  DocuShare®  ,  ConnectKey®  ,וסימן פיגורטיבי XEROX® -ו ,  Xerox®  .2016© . כל הזכויות שמורות Xerox Corporation

ו- ®WorkCentre  הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. 
W5ZBR-015B  BR15650 3/16 עודכן

 .Xerox® ConnectKey® Technology מבוססות על טכנולוגיית WorkCentre 5800i המדפסות הרב-תכליתיות מסדרה
www.connectkey.com לקבלת מידע נוסף, עבור אל

WorkCentre 5865iWorkCentre 5875iWorkCentre 5890iמפרטי המדפסת 

עד 90 עמודים לדקהעד 75 עמודים לדקהעד 65 עמודים לדקהמהירות
עד 400,000 עמודים לחודשעד 300,000 עמודים לחודשעד 250,000 עמודים לחודשמחזור עבודה1

כונן קשיח בנפח מינימלי של 250GB  / ליבה כפולה במהירות 2GB  / 1GHz כונן קשיח / מעבד / זיכרון

10/100/1000Base-T Ethernet, הדפסה ישירה עם Wi-Fi Direct , High-Speed USB 2.0 עם מתאם USB אלחוטי אופציונלי של  ®Xerox קישוריות

פנקס כתובות מאוחד, לוח בקרה מרוחק, תמיכה מקוונת )גישה דרך ממשק המשתמש ומנהל התקן ההדפסה(, שכפול הגדרות תצורהמאפייני בקר

העתקה והדפסה
העתקה: עד x 600 dpi  600; הדפסה: עד x 1,200  4,800 , 256 גווני אפוררזולוציית העתקה והדפסה

זמן להדפסת עמוד ראשון 
2.9 שניות)במהירות של(

 ™XPS® (  XML Paper Specification ,  HP-GL/2®  , PCL® 5c / PCL 6 , PDF ,  Adobe® PostScript® 3 ( )אופציונלי(PDL )שפות תיאור עמוד(

הדפסה מתוך USB, הדפסה מוצפנת מאובטחת, הגדרות מנהל התקן Xerox® Earth Smart, זיהוי עבודה, יצירת חוברות, הגדרות מנהל התקן לאחסון ושחזור, עדכון מאפייני הדפסה
מצב דו-כיווני בזמן אמת, התאמת קנה מידה, ניטור עבודות, הגדרות ברירת מחדל של אפליקציות, הדפסה דו-צדדית )כברירת מחדל(, הפסקת כל העבודות

הדפסה 
מניידים 

ואפליקציות 
לניידים

 ™Apple® AirPrint , אישור  ®Mopria , אפליקציה לקודי QR, האפליקציה Xerox® App Gallery, האפליקציה PrintByXerox@ כלולה כסטנדרט

תוסף Xerox® Print Service ל-Android, תוסף Mopria® Print Service ל- ™Android , האפליקציה Xerox® Mobile Linkהורדה ללא תשלום

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

כלולה סריקה
כסטנדרט

יעדים: סריקה לתיבת דואר; סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת; תבניות קבצים: TIFF  ,JPEG  ,XPS  ,PDF/A  ,PDF ; מאפייני נוחות: סריקה 
לבית, סריקה במגע יחיד, חיפוש במסמכי PDF, מסמכי PDF / XPS / TIFF באורך עמוד אחד / עמודים מרובים, מסמכי PDF מוצפנים / מוגנים באמצעות סיסמה, 

PDF/A /  Linearised PDF

 ®ConnectKey  עבור  ®Xerox® Scan to PC Desktop®  , DocuShare  בגרסאות SE ו-Professional, פתרונות נוספים הזמינים דרך שותפים שונים של Xerox אופציונלי
Alliance

כלולה פקס
Internet Fax )פקס באינטרנט(, Fax Build Job )עבודות פקס מורכבות(, Network Server Fax Enablement )הפעלה של פקס בשרת רשת(כסטנדרט

שליחת פקס מההתקן )אפשרות לקו אחד ולשני קווים, לרבות פקס ב-LAN והעברת פקס לדואר אלקטרוני או SMB(אופציונלי

כלולה אבטחה 
כסטנדרט

McAfee® מוטמעת, תואמת ל-ePO(  McAfee ePolicy(, שכתוב נתוני כונן קשיח, הצפנת AES של 256 סיביות )תואם FIPS 140-2( , אימות הודעות Hash בתקן 
ISO 15408(  Common Criteria Certification , SHA-256(  2, הדפסה מוצפנת מאובטחת, פקס מאובטח, סריקה מאובטחת, דואר אלקטרוני מאובטח, שילוב 

ISE(  Cisco® TrustSec Identity Services Engine(, אימות רשת, SNMPv3 , TLS, יומן ביקורת, בקרות גישה, הרשאות משתמשים

McAfee Integrity Control )בקרת תקינות נתונים(, Smart Card Enablement Kit )ערכה להפעלת כרטיס חכם( )CAC/PIV/.NET(, התוכנה Xerox® PrintSafeאופציונלי

כלולה חשבונאות
כסטנדרט

Xerox® Standard Accounting )חשבונאות סטנדרטית( )העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני(, Network Accounting Enablement )הפעלה של 
חשבונאות ברשת(

 ®YSoft SafeQ®  , Equitrac Office®  , Equitrac Express, פתרונות חשבונאיים אחרים ברשת הזמינים דרך שותפים שונים של Xerox Allianceאופציונלי

כלולה הזנת נייר
כסטנדרט

מזין מסמכים אוטומטי במעבר אחד: 200 גיליונות; מהירות: עד 200 תמונות בדקה )דו-צדדי(; גדלים: x 125  138 מ"מ עד x 297  432 מ"מ
A3 עד A6 :מגש עקיפה: 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית

A3 עד A5 :מגשים 1-2: 500 גיליונות כל אחד; גדלים מותאמים אישית
A4 צמד מגשים בקיבולת גבוהה: סה"כ 3,600 גיליונות )1,600 ו-2,000 גיליונות(; גודל

מזין בקיבולת גבוהה )HCF): 4,000 גיליונות; גודל: x 8.5  11 אינץ' / הזנת צד ארוך בגודל A4אופציונלי
ערכות למזין בקיבולת גבוהה )נדרש מזין בקיבולת גבוהה(: ערכת צד קצר של 2,000 גיליונות לגודל x 11  17 אינץ' או ערכת צד קצר של 2,000 גיליונות לגודל 

8.5x11(  Letter אינץ'x 14(  Legal/)  8.5 אינץ'(
C5  ,DL  ,Monarch  , #10 Commercial :מגש מעטפות )במקום מגש 2(: עד 50 מעטפות

פלט נייר / 
גימור

מגש לכידת היסט )בדגמים 5865i/5875i בלבד(: 300 גיליונותאופציונלי
יחידת גימור משרדית )אופציונלית, בדגמי WorkCentre 5865i/5875i בלבד(: מגשים של 2,000 + 250 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים, מנקב 

חורים אופציונלי
יחידת גימור משרדית עם יוצר חוברות )אופציונלית, בדגמי WorkCentre 5865i/5875i בלבד(: מגשים של 2,000 + 250 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות 

במקומות רבים, יצירת חוברות עם הידוק כריכה, מנקב חורים אופציונלי
יחידת גימור בנפח גבוה )HVF(: מגשים של 3,000 + 250 גיליונות, הידוק של 100 גיליונות במקומות רבים, מנקב חורים אופציונלי

יחידת גימור בנפח גבוה עם יוצר חוברות: מגשים של 3,000 + 250 גיליונות, הידוק של 100 גיליונות במקומות רבים, יצירת חוברות עם הידוק כריכה, מנקב חורים 
אופציונלי

יחידת קיפול Z / קיפול C )אופציונלית עם יחידת גימור בנפח גבוה עם יוצר חוברות(: מוסיפה קיפול Z וקיפול C של ניירות בגודל Letter  )8.5x11 אינץ'(
משבץ לאחר עיבוד )אופציונלי עם מזין בנפח גבוה ומזין בנפח גבוה עם יוצר חוברות(: מוסיף תוספות שהודפסו מראש

מהדק שימושי: הידוק של 50 גיליונות )מבוסס על משקל של 75 ג'/מ"ר(, מומלץ להשתמש בו עם משטח העבודה האופציונלי
1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת. 2 נמצא בשלבי הערכה.

ConnectKey®

Xerox CorporationXerox® App Studio זכתה במקום Xerox® Mobile Print Cloud
הראשון בשנים 2013 ו-2015

 Xerox® Mobile Print Solution
זכתה בפרס בשנים 2014 ו-2015 

      
קו מוצרי התוכנה להדמיית מסמכים הטוב ביותר 

של BLI בשנים 2014, 2015 ו-2016.

 מאמר משנת 2016 
תעודה משנת 2016

פרס הישג יוצא מן הכלל בחדשנות בשנת 
2015

 מאמר משנת 2015
תעודה משנת 2015 

פתרון יוצא מן הכלל להדפסה מניידים לעסקים 
קטנים

 מאמר משנת 2015
תעודה משנת 2015 

פתרון יוצא מן הכלל להדפסה 
מניידים בארגונים

 מאמר משנת 2015
תעודה משנת 2015 
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