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Dosažení vyšší úrovně 
produktivity vyžaduje 
změnu myšlení. Potřebujete 
kancelářskou technologii, která 
spolehlivě odvede svou práci, 
aniž byste jí museli věnovat 
větší pozornost, a která navíc 
umožní vašim zaměstnancům 
zvolit si optimální pracovní 
postup a zaměřit se pouze na 
nejdůležitější práci.

Potřebujete novou dimenzi 
jednoduchosti, s níž zajistíte 
co nejvyšší produktivitu 
vašeho oddělení, a pokročilé 
řešení s potenciálem k úspoře 
nákladů a zvýšení zabezpečení 
a flexibility vaší práce.

Potřebujete řešení společnosti 
Xerox® využívající produktů 
WorkCentre™ 5865/5875/5890.



Nový způsob práce 
Velké pracovní skupiny dosahují úspěchu, protože jsou produktivní, 
flexibilní a spolehlivé. Potřebujete také kancelářskou technologii, která rovněž 
tyto požadavky splňuje. S ohledem na tyto požadavky jsme navrhli zařízení řady 
WorkCentre™ 5865/5875/5890 se špičkovou kombinací funkcí a řešení, díky níž 
snadno zvládnete vysoké pracovní zatížení způsobem, který předčí vaše očekávání. 

•  Skvělé funkce – vaše volba rychlostí: Díky 
rychlému kopírování a tisku (až 65, 75 nebo 
90 str./min) je možné dosáhnout rychlého 
splnění všech náročných úkolů vašeho 
oddělení. Pokud však potřebujete zajistit 
co nejvyšší produktivitu pracovních skupin, 
můžete si zvolit jeden z rychlejších modelů 
spadajících do řady zařízení WorkCentre 
5845 nebo 5855 s nižšími rychlostmi a 
dosáhnout rychlosti až 55 str./min.

•  Skenování rychlostí až 200 obrázků 
za minutu: Barevné skenování s jedním 
průchodem umožňuje rychlejší rozesílání 
plně barevných dokumentů elektronickou 
cestou, díky čemuž bude i vaše komunikace 
efektivnější a působivější. 

•  Osvětlená dráha média: Zařízení řady 
WorkCentre 5865/5875/5890 je vybaveno 
osvětlenou dráhou média, což uživateli 
usnadňuje odstranění případného uvíznutí 
papíru.

•  Vyšší kapacita zásobníku, větší flexibilita: 
Tiskněte více dokumentů po delší dobu díky 
celkové kapacitě zásobníku na 8 700 listů 
papíru. Několik základních a pokročilých 
možností dokončení dokumentu poskytuje 
dostatečnou flexibilitu i při vysokém 
pracovním zatížení.

•  Výjimečná kvalita tisku a kopírování: 
Díky špičkovému rozlišení čar a dokonalému 
vyvážení stínů a světel jsou tištěné 
dokumenty věrnou kopií originálu.

•  Snadná práce přímo na zařízení: Funkce 
skenování a tisku s využitím libovolného 
paměťového zařízení USB umožňuje rychlejší 
dodání dokumentů, když zrovna nemáte 
přístup k počítači.

•  Tisková úloha a její priorita: Funkce 
Print Around (automatická priorita úloh 
s dostupnými zdroji) předchází zpoždění 
tisku pozdržením úloh, které vyžadují 
například jiný formát média, a vytiskne 
následující úlohy v tiskové frontě. 

•  Upravte si řešení na míru. Bezserverová 
technologie Extensible Interface Platform® 
(EIP) umožňuje vytvářet aplikace pro provoz 
multifunkčních systémů ConnectKey bez 
potřeby další IT infrastruktury. Lze tak 
zjednodušit a uzpůsobit použitelnost zařízení 
pomocí různých funkcí od podpůrných 
aplikací až po skenování.

Skenování jedním dotykem

Funkce skenování jedním dotykem 
nabízí jedno samostatné a snadno 
dostupné tlačítko, které najdete na 
barevné dotykové obrazovce. Tlačítku 
funkce skenování jedním dotykem 
můžete přidělit vlastní pracovní postup 
skenování, a dosáhnout tak rychlé 
distribuce a archivace dokumentů.



Ochrana přírody jako součást přístroje

Získejte výkonné multifunkční zařízení 
vybavené funkcemi šetrnými k životnímu 
prostředí.

•  Úspora energie a možnost rychlého 
spuštění zařízení šetří elektrickou energii 
během nečinnosti a udržuje zařízení 
připravené k práci.

•  Zařízení je plně v souladu s evropskou 
směrnicí o omezení používání 
určitých nebezpečných látek (RoHS) 
a splňuje přísné požadavky programů 
Environmental Choice a ENERGY STAR® 
TEC verze 1.2.

•  Několik různých režimů tisku snižuje 
negativní dopad na životní prostředí. 
Mezi dostupné možnosti patří výchozí 
tisk na obě strany papíru, kontrola 
tisku, tisk na recyklovaný papír a režim 
konceptu.

•  Inovativní nastavení tiskového ovladače 
Earth Smart umožňuje, aby si uživatelé 
vybrali možnosti nastavení tisku, jež jsou 
nejšetrnější k životnímu prostředí.

Nový standard jednoduchosti
Při použití správných nástrojů mohou velké pracovní skupiny pracovat 
efektivněji, zaměřit se na nejdůležitější úkoly a uspět v nich. Můžete se 
spolehnout, že zařízení řady WorkCentre™ 5865/5875/5890 zjednoduší složité 
pracovní postupy a přizpůsobí se vašemu způsobu práce. 

•  Špičkový barevný dotykový displej: 
Nabízí příjemný vzhled a ovládání typické 
pro společnost Xerox, jasné a intuitivní ikony 
a snadný přístup ke všem hlavním funkcím 
přímo z hlavní obrazovky.

•  Méně zásahů uživatele představuje méně 
odstávek. Náš nový efektivnější toner vydrží 
déle, jeho výměna uživatelem je rychlejší a 
nabízí vynikající kvalitu tisku.

•  Užitečné funkce pro snadnou obsluhu: 
Integrovaná video nápověda nabízí rychlou 
pomoc při řešení problémů přímo na 
ovládacím panelu.

•  Skutečně univerzální tiskový ovladač: 
Tiskový ovladač Xerox® Global Print Driver® 
(X-GPD) umožňuje správcům IT instalovat, 
aktualizovat a spravovat zařízení společnosti 
Xerox® i zařízení jiných výrobců pomocí 
jediného ovladače. Nabízí konzistentní, 
snadno ovladatelné rozhraní pro koncové 
uživatele, snižuje počet hovorů s telefonickou 
podporou a zjednodušuje správu tiskových 
služeb.

•  Rozšířené funkce kopírování a tisku: 
Zařízení řady WorkCentre 5865/5875/5890 
výrazně zjednodušuje každodenní práci 
v kanceláři a podporuje specializované 
tiskové aplikace, jako např. anotace, 
Batesovo razítko, kopírování průkazů 
totožnosti, schopnost tisku záložek do 
pořadačů a programování komplexních úloh.

•  Konzistentní způsob uživatelského 
ovládání: Zařízení řady WorkCentre 
5865/5875/5890 je vybaveno stejnou 
technologií řadiče jako naše nejnovější 
multifunkční tiskárny s možností tisku 
formátu A3, a podobný vzhled a funkce tak 
uživatelům usnadňují jejich ovládání. Více 
informací o průlomové technologii řadiče 
Xerox® ConnectKey™ naleznete na stránkách 
www.office.xerox.com/connectkey.



Ochrana citlivých dat 
Práce se špičkovým výkonem není k ničemu, pokud nejsou data důležitá pro 
úspěch podnikání dobře chráněna. Proto společnost Xerox vyvinula zařízení řady 
WorkCentre™ 5865/5875/5890 s nejúplnější sadou pokročilých funkcí, technologií 
a řešení od předních výrobců bezpečnostních produktů, které zajišťují nepřetržitou 
rozsáhlou ochranu dat. 

Partnerství za účelem ochrany 
vašeho majetku

Multifunkční systémy Xerox® 
ConnectKey™ zahrnují bezpečnostní 
technologii McAfee®. Společnost Xerox 
pomocí této technologie vytvořila první 
řadu multifunkčních systémů na trhu, které 
se dokážou samy bránit před potenciálními 
vnějšími hrozbami. Technologie seznamů 
povolených položek od společnosti McAfee 
zajišťuje, že jsou v zařízeních spouštěny 
pouze bezpečné a předem schválené 
systémové soubory. Proto již není téměř 
třeba provádět ruční aktualizace softwaru 
kvůli nejnovějším bezpečnostním hrozbám. 
Plynulá integrace se sadou nástrojů 
pro multifunkční zařízení Xerox® a se 
softwarem McAfee ePolicy (ePO) navíc 
usnadňuje sledování a monitorování 
aktivit.

Automatická integrace technologie 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) zajišťuje kompletní viditelnost všech 
koncových bodů multifunkčních zařízení 
s technologií ConnectKey. Umožňuje tak, 
aby byly uplatněny bezpečnostní zásady IT 
a dodrženy příslušné předpisy.

•  Ochrana důvěrných informací: 
Chraňte veškeré citlivé údaje pomocí 
šifrovaných naskenovaných dokumentů 
PDF, šifrování pevného disku v souladu 
s 256bitovým standardem AES FIPS 
140-2 a funkcí přepsání dat na pevném 
disku s trojnásobným procesem mazání, 
který zajišťuje naprosté odstranění všech 
datových fragmentů.

•  Zamezení neautorizovanému přístupu: 
Díky možnostem, jako jsou práva uživatelů 
zařízení Xerox®, ověřování v síti, filtrování IP 
adres nebo přihlášení na základě rolí nebo 
funkcí, lze udělovat přístup k zařízení pouze 
pro oprávněné uživatele.

•  Proaktivní správa hrozeb: Tato funkce 
získává informace o nových bezpečnostních 
hrozbách a v případě potřeby vydává 
příslušné softwarové opravy, aby vaše 
zařízení bylo vždy aktuální a vaše data 
byla neustále v bezpečí. Na stránkách 
www.xerox.com/security jsou navíc 
dostupné pravidelně aktualizované kanály 
RSS, které vám poskytují nejnovější 
bezpečnostní informace.

•  Trvalý soulad s předpisy: Zařízení řady 
WorkCentre 5865/5875/5890 splňují 
požadavky nejnovějších bezpečnostních 
standardů ve všech oborech včetně státního 
sektoru, finančnictví a zdravotnictví. Mezi ně 
patří certifikace Common Criteria (probíhá), 
HIPAA, legislativa v oblasti ochrany údajů, 
COBIT a další. Tato zařízení dokážou 
splňovat požadavky kteréhokoli standardu 
a zároveň poskytovat všechny potřebné 
funkce.

•  Úplný přehled: Předcházejte krádežím 
IP adres a zajistěte stálé fungování díky 
úplném přehledu o stavu zařízení a sítě. 
Díky funkcím správy zásad zabezpečení 
a sledování veškerých činností zařízení 
s funkcí Audit Log jsou uživatelé informováni 
o tom, kdo a kdy použil jakou funkci.



Vzdálené sledování a správa

Funkce vzdáleného ovládacího 
panelu umožňuje používat uživatelské 
rozhraní v zařízení řady WorkCentre 
5865/5875/5890 na dálku z kterékoli 
pracovní stanice v kanceláři, jako byste stáli 
u samotného zařízení. Můžete vzdáleně 
školit uživatele a konfigurovat nastavení 
zařízení. Integrované zabezpečení přitom 
zabrání vícenásobnému současnému 
použití ovládacího panelu na dálku.

Opravdové podnikání ve skutečném světě
Dnešní tempo podnikání vyžaduje nepřetržitý přístup k technologii, která 
usnadní vaši práci, a to odkudkoli. Prostřednictvím našich mobilních řešení 
se mohou profesionálové připojit v kanceláři i na cestách a užít si tak svobodu a 
flexibilitu, díky nimž dokážou udržet krok s požadavky obchodního světa a mohou 
pracovat prakticky kdekoli, kam je práce zavede. 

Ničím neomezená volnost
Zařízení řady WorkCentre™ 5865/5875/5890 
umožní vašim zaměstnancům v kanceláři 
spravovat funkce zařízení z kteréhokoli 
pracoviště. Mobilní uživatelé získají přístup ke 
komunikačním nástrojům a budou tak moci 
využít naplno možnosti zvýšení produktivity 
bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí.

•  Volitelné rozhraní Wi-Fi. Správci se mohou 
připojit k zařízení řady WorkCentre 5800 
odkudkoli bez nutnosti použití síťových 
kabelů.

•  Xerox® Mobile Print a mnohem více. 
Společnost Xerox pomocí svých produktů 
umožňuje bezpečný a přesný tisk z většiny 
mobilních zařízení v libovolné běžné či 
multifunkční tiskárně bez ohledu na značku. 
Společnost Xerox zároveň poskytuje volitelné 
IT funkce, jako např. přístup prostřednictvím 
kódu PIN nebo podporu několika mobilních 
operačních systémů. Více informací najdete 
na adrese www.xerox.com/mobile.



Řada WorkCentre 5800 je 
optimalizována pro:

Produktivita Skenování

Zabezpečení Práce v síti

Řešení Síť Wi-Fi

Ještě více možností

Změňte způsob fungování vaší organizace 
v důležitých oblastech pomocí řešení Xerox® 
Workflow Solutions založených na platformě Xerox® 
EIP® a hostovaných v cloudovém prostředí nebo na 
serveru, které jsou k dispozici přímo na zařízení řady 
WorkCentre 5865/5875/5890. Následují některé 
z mnoha případů řešení Xerox® Workflow Solutions, 
která mohou uživatelé využívat prostřednictvím 
barevné dotykové obrazovky:

•  Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®: 
S touto službou můžete skenovat soubory přímo 
na server MS® SharePoint® a do jiných složek 
systému Windows®. Díky automatickému převodu 
dokumentů do inteligentní a strukturované podoby, 
přehlednému systému názvů souborů a nástrojům 
pro směrování získají uživatelé více než jen základní 
datové úložiště a funkci vytváření souborů PDF.

•  Xerox® ConnectKey Share to Cloud: Tato služba 
umožňuje snadné, bezpečné a přizpůsobitelné 
skenování do oblíbených cloudových úložišť, 
jako jsou Dokumenty Google, SalesForce.com, 
Office 365 nebo Dropbox™. Používá k tomu 
vlastní pracovní postupy založené na technologii 
Xerox® EIP. 

Další informace o řešení Xerox® Workflow Solutions 
naleznete na adrese www.office.xerox.com/
software-solutions. 

Vstup papíru

1     
Automatický podavač dokumentů s jedním 
průchodem skenuje dokumenty rychlostí až 
200 obrázků za minutu.

2   
Ruční podavač na 100 listů pracuje s těžkým 
papírem až do gramáže 216 g/m².

3     
Dva univerzální zásobníky na 500 listů lze upravit 
až na formát A3.

4   
Volitelný podavač obálek (nahrazuje zásobník 2) 
umožňuje bezproblémové podávání až 50 obálek.

5     
Vysokokapacitní tandemový zásobník poskytuje 
kapacitu až 3 600 listů formátu A4.

6     
Vysokokapacitní podavač na 4 000 listů formátu A4 
(volitelný) umožňuje zvýšit celkovou kapacitu až na 
8 700 listů. Případně můžete využít možnosti přidání 
sady ke vkládání kratší stranou na 2 000 listů ve 
formátu A4 nebo A3.

Volby pro dokončení dokumentů

7     
Několik možností dokončení dokumentu nabízí 
volby vhodné pro každou pracovní skupinu. Vyberte 
si ze základních funkcí (sešívání nebo děrování) 
nebo pokročilých funkcí k vytvoření vázaných nebo 
překládaných brožur nebo skládání typu Z a C.

1
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Podrobnosti o technických údajích a funkcích naleznete na stránkách  
www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs. 
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Multifunkční systémy řady WorkCentre 5800 využívají řadič Xerox® ConnectKey™. Tyto systémy se velmi snadno zavádějí a poskytují 
skutečná a praktická řešení, která dokážou usnadnit komunikaci, zdokonalit zpracování a sdílení důležitých informací, zjednodušit složité 
pracovní postupy vyžadující použití papíru, snížit náklady a současně zabezpečit veškerá data. Další informace naleznete na stránkách 
www.xerox.com/connectkey.

Technické údaje 
zařízení WorkCentre 5865 WorkCentre 5875 WorkCentre 5890

Rychlost Až 65 str./min Až 75 str./min Až 90 str./min

Pracovní zátěž1 Až 250 000 stran/měsíc Až 300 000 stran/měsíc Až 400 000 stran/měsíc

Pevný disk / procesor / paměť            250 GB / 1 GHz dvoujádrový / 2 GB

Připojení 10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, volitelný adaptér sítě Wi-Fi (pomocí bezdrátového adaptéru USB společnosti Xerox®)

Funkce řadiče Jednotný adresář, vzdálený ovládací panel, podpora online, klonování konfigurace

Kopírování a tisk
Rychlost vytištění první strany 6,2 sekundy

Rychlost kopírování první strany 2,9 sekundy z dokumentového skla / 5,9 sekundy z automatického podavače dokumentů s jedním průchodem

Rozlišení kopírování a tisku Vstup v rozlišení až 600 × 600 dpi / interpolovaný výstup 4800 × 600 dpi

Jazyky popisu stránky Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulace PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specification (XPS®) (volitelně)

Funkce tisku Tisk z jednotky USB, nastavení ovladače Earth Smart, identifikace úlohy, tvorba brožur, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu, 
přizpůsobení velikosti stránky, monitorování úloh, Xerox® PrintBack

Mobilní tisk Xerox® Mobile Print (volitelně), Xerox® Mobile Print Cloud (volitelně)

Skenování Standardně Skenování do sítě/e-mailu/složky, skenování na SMB nebo FTP, prohledávatelné soubory PDF, PDF/A, XPS, linearizované soubory PDF, JPEG, TIFF, skenování na 
paměťové zařízení USB, skenování jedním dotykem, podpora rozhraní TWAIN

 Volitelně ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE a Professional. Další řešení jsou dostupná prostřednictvím partnerů 
Xerox® Alliance.

Faxování Standardně Internetový fax, vytvoření faxové úlohy, sada síťového faxového serveru

 Volitelně Přesměrování faxu do e-mailu nebo SMB, Walk-up Fax (volitelně s jednou a dvěma linkami, zahrnuje LAN Fax)

Zabezpečení Standardně McAfee® Embedded, kompatibilita se softwarem McAfee ePolicy (ePO), přepsání pevného disku, 256bitové šifrování (splňuje normu FIPS 140-2), certifikace 
Common Criteria (ISO 15408)2, zabezpečený tisk, zabezpečený fax, zabezpečené skenování, zabezpečený e-mail, integrace technologie Cisco® TrustSec, 
ověřování v síti, šifrování SSL, protokol SNMPv3, funkce Audit Log, řízení přístupu, práva uživatelů

 Volitelně McAfee Integrity Control, zabezpečený přístup Xerox®, sada čipových karet Smart Card (CAC/PIV, .NET)

Účtování Standardně Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování)

 Volitelně Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Vstup papíru Standardně Automatický podavač dokumentů s jedním průchodem: 200 listů; rychlost: až 200 obrázků za minutu (duplexní režim); formát: 125 x 138 mm až 
297 x 432 mm
Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: A6 až A3
Zásobníky 1-2: 500 listů každý; uživatelské formáty: A5 až A3
Velkokapacitní tandemový zásobník: celkem 3 600 listů (1 600 a 2 000 listů); formát: A4

 Volitelně Velkokapacitní podavač: 4 000 listů, formát: A4 delší stranou napřed
Sady pro velkokapacitní podavač (nutný velkokapacitní podavač): sada pro vkládání formátu A3 kratší stranou s kapacitou 2 000 listů nebo sada pro vkládání 
formátu A4 kratší stranou s kapacitou 2 000 listů
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 2): až 50 obálek: DL, C5

Výstup papíru / Volitelně
dokončování

Odsazovací výstupní zásobník (pouze modely 5865/5875): 300 listů
Kancelářský finišer (pouze modely 5865/5875): zásobník na 2 000 + 250 listů, vícepolohové sešívání až 50 listů, volitelné děrování
Kancelářský finišer se zařízením pro tvorbu brožur (pouze modely 5865/5875): zásobník na 2 000 + 250 listů, vícepolohové sešívání až 50 listů, tvorba brožur 
s vazbou, volitelné děrování
Velkokapacitní finišer: zásobník na 3 000 + 250 listů, vícepolohové sešívání až 100 listů, volitelné děrování
Velkokapacitní finišer se zařízením pro tvorbu brožur: zásobník na 3 000 + 250 listů, vícepolohové sešívání až 100 listů, tvorba brožur s vazbou, volitelné děrování
Zařízení pro sklad ve tvaru Z/C (s velkokapacitním finišerem a zařízením pro tvorbu brožur): přidává skládání formátu A4 ve tvaru C a Z
Vkladač (s velkokapacitním finišerem a velkokapacitním finišerem se zařízením pro tvorbu brožur): přidává předtištěné vložené listy
Sešívačka: sešívání 50 listů (s gramáží 80 g/m²)

1 Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. 2 Probíhá certifikace.

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890 ConnectKey™
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