
Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i 
multifunktsionaalne printer
Kontori produktiivsus lihtsaks.

Xerox® WorkCentre®

5945i/5955i
Tabloid-suurus / A3-suurus
Mustvalge 
Multifunktsionaalne printer



Tootlikkus, mis avaldab muljet.
Proovige järele lihtsustatud ja intuitiivne 
kasutajaliides, mida on võimalik kohandada 
vastavalt teie isiklikele ärivajadustele. Looge 
kerge vaevaga töövoog, mis võimaldab 
turvalistes otsingut võimaldavates formaatides 
ühe nupulevajutusega teavet enda valitud 
asukohtadesse (e-post, desktop, võrgukaustad, 
pilvepangad) skaneerida. See hoiab 
aega kokku ja võimaldab skaneeritava ja 
salvestatava teabega rohkem toiminguid teha.

Kaasasolevad rakendused võimaldavad 
mobiilsed töötajad hõlpsasti seadmega 
ühendada. Xerox® App Gallery võimaldab otse 
kasutajaliidesest alla laadida uusi rakendusi 
nagu näiteks Print from DropBox™ ja Scan to 
Microsoft® Office 365. Xerox® ConnectKey® 
tehnoloogia aitab ühtlustada viisi, kuidas teie 
ettevõte käsitleb asutusesiseselt või pilves 
olulise tähtsusega teavet.

Rakendused on kättesaadavad lehelt 
Xerox® App Gallery. Külastage lehte  
www.xerox.com/AppGallery 

Lihtsus ei ole kunagi olnud 
vähem keeruline.
Microsoft® Windows®'il põhinevad Xerox®i 
printeridraiverid võimaldavad salvestada 
iga rakenduse kohta erinevad seadistused, 
vähendades nõnda vajadust muudatusi 
teha ja vähendades võimalike vigade riski. 
Xerox®i ConnectKey® tehnoloogia areneb 
koos teie vajadustega, piirates kasutust ja 
reguleerides printimist. User Permission 
funktsioon on integreeritav teie ettevõttesisese 
isikutuvastussüsteemiga, takistades eelnevalt 
määratud või volitamata isikute juurdepääsu 
kasutajaliidese teatud võimalustele. 

Olge valmis igal pool, kuhu 
teie tegevus teid viib.
WorkCentre 5945i/5955i võimaldab seadme 
funktsioone kontrollida mis tahes tööjaamast. 
Kaugjuhtimispaneel teeb lihtsamaks ja 
mugavamaks kasutajate koolitamise ning  
IT-töötajatele kasutajaliidese kaugelt kuvamise 
ja jälgimise.

ConnectKey tehnoloogiale loodud Xerox® 
seadmed toetavad Wi-Fi Direct ühendust, mis 
laseb printida otse mobiilseadmest, ilma et 
oleks tarvis seda võrguga ühendada.

Xerox võimaldab turvalist ja täpset printimist ja 
skaneerimist terve rea mobiilivalikute abil, mis 
sobituvad teie keskkonnaga, tasuta printimis- ja 
skaneerimisrakendustega nagu Xerox® Mobile 
Link App, ja arvukate ettevõtjatele mõeldud 
mobiililahendustega.

Rohkem teavet selle kohta, miks Xerox 
on tänapäevastele liikuva eluviisiga 
professionaalidele ainuke mõeldav valik, saate 
aadressilt www.xerox.com/mobile 

Konkurentsitu turvalisus 
annab meelerahu.
ConnectKey tehnoloogia pakub arenenud 
võimalusi ja tehnoloogiaid, mis aitavad tagada 
teie ettevõtte konfidentsiaalse teabe kaitse. 
Meie standardne turvaprotokoll hõlmab 
AES 256-bitist kõvaketta krüpteerimist, Intel 
Security toega McAfee® kaitset, kujutiste 
ülekirjutamist, turvalist printimist koos 
ajastatud kustutamise võimalusega ning 
välistele meiliserveritele e-mailimist.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Xerox aitab 
teie elu turvalisemaks muuta, saate aadressilt 
www.xerox.com/security

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i multifunktsionaalne printer

Ülilihtne hooldada

Xerox® WorkCentre 5945i/5955i 
on loodud lihtsaks ja mugavaks 
kasutamiseks. Tavapärase hoolduse 
lihtsustamiseks on paberitee täies ulatuse 
ligipääsetav. Pole vaja pöörduda tehnilise 
toe poole.

Kõikidel printeritel on komponente, mis 
lõpuks kuluvad. Tänu kastuja poolt lihtsalt 
vahetatavatele kulumaterjalidele on 
seade alati töövalmis. Tänu täiustatud 
tehnoloogiale on ka tarvikukulu väiksem.

• Vähem kasutaja sekkumist. Rohkem 
töötamisaega. Kauakestev tooner 
on väga tõhus, tagab suurepärase 
pildikvaliteedi ning on kasutaja 
poolt hõlpsasti vahetatav. See on 
hea viis liigsete hoolduskõnede ja 
töökatkestuste vähendamiseks.

• Kiire ja lihtne sammsammuline abi. 
Meie abiliin on alati vaid käeulatuses ja 
abistavad videod on vaadatavad otse 
seadme kasutajaliidese kaudu.

Xerox pakub teile seadmeid ja tehnoloogiaid tavapäraste kontoritöövoogude 
automatiseerimiseks ja olulise ettevõtet puudutava teabe jagamise 
lihtsustamiseks. Täpsemat teavat leiate aadressilt www.connectkey.com

Rohkem teavet võimaluste 
kohta, mida pakub ConnectKey 
tehnoloogia, saate veebilehelt  
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator Service

See lisateenus võimaldab klientidel 
dokumenti skaneerides saada tagasi 
tõlgitud trükise ja/või e-posti teate. 
Kujutise võib tõlkimiseks saata ka iOS 
või Android-seadmest või arvutist. 
Lisateavet saab aadressilt  
https://xeroxtranslates.com

http://www.xerox.com/AppGallery
http://www.xerox.com/mobile
www.xerox.com/security
http://www.connectkey.com
http://www.xerox.com/ConnectKeyEG
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1   Automaatne klammerdaja (valikuline) 
klammerdab kuni 50 paberilehte (Work 
Surface tööpind on automaatse klammerdaja 
lisavõimaluste hulgas).

2   Ühekäiguline automaatne dokumendisöötur 
skaneerib automaatselt värvi- ja mustvalgeid 
dokumente kuni 200 kujutist minutis 
(duplekskiirus).

3   100-leheline käsisööt tuleb toime raske paberiga 
kuni 216 g/m2.

4   Kaks 500-lehelist universaalsalve on 
reguleeritavad kuni A3 suuruse jaoks.

5   Valikuline ümbrikukomplekt (käib 2. salve) 
võimaldab sööta raskusteta kuni 50 ümbrikku.

6   Suure mahutavusega tandemsalve mahub kokku 
3600 A4 suuruses lehte.

7   Kohandatav 8,5-tolline kasutajaliides.

8   Standardrakendused lisavad mugavust. Xerox® 
App Gallery, @PrintByXerox ja QR Code aitavad 
mobiilselt printida, siduda ja uusi rakendusi 
laadida.

Keskmine ofsetialus 
Virnasta kuni 400 lehte.

Viimistlemisfunktsioon kontorisse 
50-leheline mitmeasendiline (ühe-/kahekordne) muudetava 
pikkusega klammerdamine ja valikuline 2/4 auguga 
auguraud. Kuni 2000 lehe ofset-virnastamine.

Viimistlemisfunktsioon koos 
brošüürivalmistajaga 
Lisage Office Finisher funktsioonile 
Booklet Makeri abiga ka brošüüri 
koostamise võimalus. Võimaldab teha 
kuni 15-lehelisi volditud või seljalt 
klammerdatud voldikuid.

 Xerox®-i EA-tooner (Emulsion 
Aggregation) tagab ülihea teravuse, 
terava teksti, sujuvad astmikud 
ja sügavad mustad toonid koos 
järjepidevalt peene täpsusega aruannete, 
arvete, vöötkoodide, jooniste ja muude 
trükiste jaoks.

Viimistlemisvõimalused

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%
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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 multifunktsionaalne printer on ehitatud Xerox® ConnectKey® 
tehnoloogiale. Täpsemat teavat leiate aadressilt www.connectkey.com
Seadmete tehniline teave WorkCentre 5945i WorkCentre 5955i

Kiirus Kuni 45 lk/min kiri (A4) / Kuni 31 lk/min A3 Kuni 55 lk/min A4 / kuni 31 lk/min A3

Kasutuskoormus1 Kuni 175000 lehekülge kuus Kuni 200000 lehekülge kuus

Kõvaketas / protsessor / mälu Miinimum 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB

Ühenduvus 10/100/1000 Base-T Ethernet, kiire USB 2.0 otseprintimine, valikuline Wi-Fi lisavarustusse kuuluva Xerox®-i juhtmevaba USB-adapteriga

Kontrolleri funktsioonid Ühtlustatud aadressiraamat, kaugjuhtimispaneel, veebitugi (juurdepääsuga kasutajaliidesest ja prindidraiverist), konfiguratsiooni kloonimine

Koopiategemine ja 
printimine
Koopiategemise ja printimise 
lahutusvõime Koopia: kuni 600 x 600 dpi; printimine: kuni 1200 x 1200 dpi

Esimese koopia tegemise kiirus Kuni 3,7 sekundit plaadilt / 7,6 sekundit automaatsest dokumendisööturist

Lehe kirjelduse keeled Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XMLi paberispetsifikatsioon (XPS®) (valikuline)

Printimisfunktsioonid USB-lt printimine, krüpteeritud turvaline printimine, Xerox® Earth Smart draiveriseadistused, töökoha tuvastamine, brošüüri loomine, draiveriseadistuste 
salvestamine ja meenutamine, kahesuunaline reaalaja olek, skaleerimine, töökoha seire, vaikimis rakendused, kahepoolne printimine (vaikimisi), kõikide 
käskluste ootelepanek

Mobiilne 
printimine ja 
rakendused

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

Tasuta 
allalaadimine

Xerox® Print Service plugin Androidile, Mopria® Print Service plugin Android™ile, Xerox® Mobile Link rakendus

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

Skannimine Standardne Sihtkohad: Postkasti skannimine, USB-le skannimine, e-kirja skannimine, võrku skannimine; failivormingud: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
konverentsifunktsioonid: Kodukausta skannimine, skannimine ühe vajutusega, otsitav PDF, ühe-/mitmeleheline PDF/XPS/TIFF, krüptitud/parooliga 
kaitstud PDF, lineaarne PDF / PDF/A

Valikuline ConnectKey® DocuShare®ile, Xerox® Scan PC Desktop® Professionalile, muud lahendused kättesaadavad Xeroxi erinevate koostööpartnerite kaudu

Faksimine Standardne Internetifaks, faksi koostamise töö, võrguserveri faksi lubamine

Valikuline Eemalasuv faks (ühe ja kahe liini võimalus, kaasa arvatud LAN-faks, faksi edastamine e-kirja või SMBsse) 

Turvalisus Standardne McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) ühilduvus, kõvaketta ülekirjutamine, AES 256-bitine krüptimine (FIPS 140-2 ühilduv), SHA-256 Hash sõnumi 
autentimine, levinud kriteeriumide sertifitseerimine (ISO 15408)2, turvaline printimine, turvaline faksimine, turvaline skannimine, turvaline e-kiri, 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integratsioon, võrgu autentimine, TLS, SNMPv3, kontroll-logi, juurdepääsukontroll, kasutajaõigused

Valikuline McAfee tervikluse kontroll, Smart Cardi võimaldamise komplekt (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe tarkvara

Arvepidamine Standardne Xerox®-i standardarvestus (koopiategemine, printimine, skannimine, faksimine, e-kiri), võrguarvestuse lubamine

Valikuline Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, muud võrguarvestuse lahendused saadaval Xerox Alliance Partner programmi eri partneritelt

Paberi 
sisestamine

Standardne Ühekäiguline automaatne dokumendisöötur: 200 lehte. Kiirus: kuni 200 lk/min (dupleks). Suurused: 125 x 138 mm kuni 297 x 432 mm
Käsisöödualus: 100 lehte. Kohandatud suurused: A6 kuni A3, 60 kuni 216 g/m2

Alused 1-2: kumbki 500 lehte. Kohandatud suurused: A5 kuni A3
Suure mahutavusega tandemsalv: kokku 3600 lehte (1600 ja 2000 lehte). Suurus A4

Valikuline Ümbrikusalve komplekt (käib 2. salve asemele): kuni 50 ümbrikku: #10 kaubanduslik, Monarch, DL, C5

Dokumentide 
väljastamine/
viimistlemine

Valige üks Ofseti kesksalv: 400 lehte
Kontori viimistlusseade: 2000 + 250-lehelised salved, 50-leheline mitmeasendiline klammerdamine, valikuline auguraud
Kontori viimistlusseade koos brošüüri koostamise lisaga: 2000 + 250-lehelised salved, 50-leheline mitmeasendiline klammerdamine, 
seljalt traaditud voldikute tegemine, valikuline auguraud, kuni 40 voldiku seljalt traatimine või voltimine, 2–15 lehte

Valikuline Auguraud kontori viimistlusseadme jaoks
Automaatne klammerdaja: klammerdab 50 lehte (grammkaaluga 75 g/m2), soovituslik kasutus koos valikulise Work Surface tööpinnaga

1 Maksimaalne eeldatav töömaht ühe kuu jooksul. Pole eeldatavasti pidev koormus; 2 Hindamisel.

Üksikasjalikumat tehnilist teavet saate aadressilt www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs  
Ehitage ja konfigureerige oma enda Xerox® WorkCentre 5945i/5955i multifunktsionaalne printer 
aadressil www.buildyourownxerox.com/connectkey
©2016 Xerox Corporation. Kõik õigused kaitstud. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop® ja WorkCentre® 
on ettevõtte Xerox Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Programmi ENERGY STAR® partnerina on ettevõte Xerox 
Corporation teinud kindlaks, et käesolev toode vastab programmi ENERGY STAR energiatõhususe suunistele. ENERGY STAR ja ENERGY STARi märgis 
on USAs registreeritud märgised. Selles brošüüris sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ajakohastatud 3/16 BR15462  W5QBR-018B

Xerox Corporation Xerox® App Studio Xerox® Mobile Print Cloud  
2013 ja 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution 
2014 ja 2015 Pick 

      
2014., 2015. ja 2016. aasta BLI Document 
Imaging tarkvara sarja aastapreemia

2016 artikkel 2016 sertifikaat

2015 Väljapaistev  
uuenduslik saavutus

2015 artikkel 2015 sertifikaat

Väljapaistev mobiilse printimise 
lahendus väikeettevõtetele

2015 artikkel 2015 sertifikaat

Väljapaistev mobiilse printimise 
lahendus ettevõtetele

2015 artikkel 2015 sertifikaat

ConnectKey®

http://www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs
http://www.buildyourownxerox.com/connectkey
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-25E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-24E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-16E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-15E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-12E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-11E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-14E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-13E.PDF



