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Η Xerox σάς παρέχει τα εργαλεία και τις τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση των
συνηθισμένων ροών εργασιών γραφείου και την απλοποίηση σε μεγάλο βαθμό των τρόπων
κοινοποίησης σημαντικών πληροφοριών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com

Παραγωγικότητα που θα σας
εντυπωσιάσει
Απολαύστε ένα απλοποιημένο και εύχρηστο
περιβάλλον εργασίας χρήστη που μπορεί να
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές
ανάγκες σας. Δημιουργήστε εύκολα μια ροή
εργασίας που σας επιτρέπει να σαρώνετε
πληροφορίες στους επιλεγμένους προορισμούς
σας, (email, επιφάνεια εργασίας, φακέλους
δικτύου, αποθηκευτικούς χώρους στο cloud) σε
ασφαλείς μορφές με δυνατότητα αναζήτησης
κειμένου, με το πάτημα ενός κουμπιού. Με αυτόν
τον τρόπο εξοικονομείτε χρόνο και μπορείτε να
πραγματοποιήσετε περισσότερες εργασίες με τις
πληροφορίες που σαρώνετε και αποθηκεύετε.
Οι ενσωματωμένες εφαρμογές επιτρέπουν στους
εργαζόμενους που μετακινούνται να συνδέονται
εύκολα με τη συσκευή. Το Xerox App Gallery
σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη νέων
εφαρμογών, όπως τα Print from DropBox™ και
Scan to Microsoft® Office 365 απευθείας από το
περιβάλλον εργασίας χρήστη. Η τεχνολογία Xerox®
ConnectKey® σάς βοηθά να απλοποιήσετε τον
τρόπο που η επιχείρησή σας χειρίζεται κρίσιμες
πληροφορίες – είτε εσωτερικά, είτε στο cloud.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.xerox.com/AppGallery

Η απλότητα δεν ήταν ποτέ
ευκολότερη.
Με τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης Xerox®
που βασίζονται σε Microsoft® Windows® μπορείτε
να αποθηκεύετε διαφορετικές ρυθμίσεις ανά
εφαρμογή, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη αλλαγών
από μέρους των χρηστών και μειώνοντας τον
κίνδυνο για ενδεχόμενα σφάλματα. Η τεχνολογία
Xerox® ConnectKey® εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες
σας περιορίζοντας τη χρήση και ρυθμίζοντας
την εκτύπωση. Ο έλεγχος δικαιωμάτων χρηστών
ενοποιείται με το εσωτερικό σας σύστημα ελέγχου
ταυτότητας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα
να αποτρέπετε σε προκαθορισμένους ή μη
ταυτοποιημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε
συγκεκριμένες λειτουργίες στο περιβάλλον χρήστη.

Είστε έτοιμοι, όποια κατεύθυνση
και αν ακολουθήσει η επιχείρησή
σας.
Οι εκτυπωτές WorkCentre 5945i/5955i σάς
επιτρέπουν να ελέγχετε τις λειτουργίες της συσκευής
από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας. Ο πίνακας
απομακρυσμένου ελέγχου καθιστά πιο εύκολη την
εκπαίδευση των χρηστών και επίσης διευκολύνει το
προσωπικό ΙΤ να προβάλλει και να παρακολουθεί εξ
αποστάσεως το περιβάλλον εργασίας χρήστη.
Οι συσκευές Xerox® που διαθέτουν τεχνολογία
ConnectKey υποστηρίζουν μια σύνδεση Wi-Fi Direct
που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε από την κινητή
συσκευή σας χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε
σε δίκτυο.
Η Xerox καθιστά δυνατή την ασφαλή εκτύπωση
και σάρωση υψηλής ακρίβειας με μια συνεχή σειρά
επιλογών για κινητές συσκευές, οι οποίες ταιριάζουν
στο περιβάλλον σας, με δωρεάν εφαρμογές
εκτύπωσης και σάρωσης, όπως η εφαρμογή Xerox®
Mobile Link, καθώς και με ένα ισχυρό σύνολο λύσεων
κινητών συσκευών για επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.xerox.com/mobile

Ασυναγώνιστη ασφάλεια για
απόλυτη σιγουριά
Η τεχνολογία ConnectKey παρέχει προηγμένες
λειτουργίες και τεχνολογίες που βοηθούν να
εξασφαλίσετε ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες
της εταιρείας σας παραμένουν ασφαλείς. Οι
βασικές λειτουργίες ασφαλείας που παρέχουμε
περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου
AES 256-bit, προστασία McAfee με την υποστήριξη
της Intel Security, επεγγραφή ειδώλου, ασφαλή
εκτύπωση με προθεσμία διαγραφής και αποστολή
email σε εξωτερικούς διακομιστές αλληλογραφίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.xerox.com/security

Συντήρηση χωρίς προσπάθεια
Τα Xerox® WorkCentre 5945i/5955i έχουν
σχεδιαστεί με γνώμονα την ευχρηστία. Η
συντήρηση ρουτίνας απλοποιείται με πλήρη
πρόσβαση στη διαδρομή χαρτιού. Δεν είναι
πλέον ανάγκη να επικοινωνήσετε με την
τεχνική υποστήριξη.
Όλοι οι εκτυπωτής διαθέτουν εξαρτήματα
που φθείρονται από τη φυσιολογική χρήση.
Με τις μονάδες αντικατάστασης απλής
τοποθέτησης, θα συνεχίσετε την εργασία
σας χωρίς διακοπές. Χάρη στην εξελιγμένη
τεχνολογία, στο τέλος τα αναλώσιμα είναι
λιγότερα.
• Λιγότερη παρέμβαση του χρήστη.
Περισσότερος χρόνος λειτουργίας. Ο
γραφίτης που διαρκεί περισσότερο έχει
μεγαλύτερη απόδοση και προσφέρει
ανώτερη ποιότητα εικόνας ενώ μπορεί
να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε
χρήστη. Ένας θαυμάσιος τρόπος
να αποτρέψετε τις περιττές κλήσεις
υποστήριξης και τις διακοπές των
εργασιών.
• Γρήγορη και εύκολη βοήθεια βήμα
προς βήμα. Το γραφείο βοήθειας
είναι πάντα στη διάθεσή σας με βίντεο
βοήθειας στα οποία έχετε πρόσβαση
απευθείας από το περιβάλλον εργασίας
χρήστη.

Υπηρεσία Xerox® Easy Translator

Για να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις
λειτουργίες με δυνατότητες
τεχνολογίας ConnectKey,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Αυτή η προαιρετική υπηρεσία επιτρέπει
στους πελάτες να σαρώνουν ένα έγγραφο
και να λαμβάνουν μια μεταφρασμένη
εκτύπωση ή/και ειδοποίηση μέσω email. Οι
χρήστες μπορούν επίσης να στείλουν μια
εικόνα από μια συσκευή iOS ή Android, ή
έναν υπολογιστή, η οποία προωθείται για
μετάφραση. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
https://xeroxtranslates.com
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GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

Financial Highlights
COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN
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REVENUE (IN BILLIONS)
$38.0
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$35.0
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$33.2
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$29.4
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7.4%
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DEBT TO TOTAL CAPITALIZATION
15.9%
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12.3%
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RETURN ON AVERAGE EQUITY
2014

2014

OPERATING MARGIN
$35.5

2014

17.5%
12.1%

12.5%

2012
2011
2010

9.8%
7.5%

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.

756781 641252

1 To
 προαιρετικό Convenience Stapler συρράπτει έως
και 50 φύλλα χαρτιού (συνιστάται η χρήση του μαζί
με το Work Surface).

5 Το
 προαιρετικό κιτ φακέλων (αντικαθιστά το Δίσκο
2) παρέχει τροφοδότηση χωρίς προβλήματα 50
φακέλων.

2 Ο
 αυτόματος τροφοδότης εγγράφων μονού
περάσματος σαρώνει αυτόματα έγχρωμα και
ασπρόμαυρα έγγραφα με ταχύτητα μέχρι και 200
είδωλα ανά λεπτό (ταχύτητα λειτουργίας διπλής
όψης).

6 Ο
 δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας
χωράει συνολικά 3.600 φύλλα χαρτιού μεγέθους A4.

3 Ο
 δίσκος Βypass 100 φύλλων χειρίζεται βαρύ χαρτί
βάρους µέχρι 216 g/m².
4 Οι
 δύο δίσκοι γενικής χρήσης 500 φύλλων
ρυθµίζονται για µεγέθη µέχρι A3.

Κεντρικός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων
Στοίβαξη έως και 400 φύλλων.

Anesthesiology
Dermatology
Family Medicine
Human Oncology
Neurological Surgery
Neurology
Obstetrics and Gynecology
Ophthalmology
Pathology
Pediatrics
Psychiatry
Radiology
Surgery
Urology
Biomolecular Chemistry
Biostatistics
Cell and Regenerative Biology
Medical Genetics
Medical History and Bioethics
Medical Microbiology
Medical Physics
Neuroscience
Oncology
Population Health Sciences
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invite
send date
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x
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x
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9/15/14
9/20/14
10/1/14
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x
x
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x
x
x
due 11/15
x
x
x
x
x
x
x
due 10/1
x
x
x
due 12/15
due 1/7
x
x
x
x

Ο γραφίτης Xerox® Emulsion Aggregation
(EA) παρέχει ανώτερη ευκρίνεια, καθαρό
κείμενο, ομαλές διαβαθμίσεις και βαθύ,
πλούσιο μαύρο χρώμα σε συνδυασμό
με αξιόπιστες ακριβείς λεπτομέρειες για
αναφορές, τιμολόγια, γραμμοκώδικες,
σχεδιαγράμματα και άλλα πολλά.

7 Προσαρμόσιμο
περιβάλλον εργασίας χρήστη 8,5

ιντσών
8 Ε φαρμογές που παρέχονται με το βασικό εξοπλισμό
για περισσότερη ευχρηστία. Τα Xerox App Gallery,
@PrintByXerox και QR Code σάς βοηθούν με την
εκτύπωση από κινητές συσκευές καθώς και με τη
σύζευξη και τη φόρτωση νέων εφαρμογών.

Τελικός επεξεργαστής γραφείου
Επωφεληθείτε από τη δυνατότητα συρραφής έως
και 50 φύλλων σε πολλαπλές θέσεις (απλή/διπλή)
και την προαιρετική διάτρηση 2/4 οπών.
Στοίβαξη με διαχωρισμό δεσμίδων έως και 2.000 φύλλων.

Επιλογές τελικής επεξεργασίας

Τελικός επεξεργαστής γραφείου με
Δημιουργό φυλλαδίων
Προσθήκη δυνατοτήτων δημιουργίας
φυλλαδίων με τον Τελικό επεξεργαστή
γραφείου με Δημιουργό φυλλαδίων.
Δημιουργήστε φυλλάδια έως και 15 φύλλων,
είτε διπλωμένα είτε συρραμμένα στη ράχη.

Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

ConnectKey®

Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 5945i/5955i έχει κατασκευαστεί με βάση την
τεχνολογία Xerox® ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.connectkey.com
Τεχνικά χαρακτηριστικά
συσκευής

WorkCentre 5945i (5945iV_K ή 5945iV_F)

WorkCentre 5955i (5955iV_K ή 5955iV_F)

Ταχύτητα

Έως και 45 σελ./λεπτό A4 / Έως και 31 σελ./λεπτό A3

Έως και 55 σελ./λεπτό A4 / Έως και 31 σελ./λεπτό A3

Κύκλος εργασιών1

Μέχρι 175.000 σελίδες/μήνα

Μέχρι 200.000 σελίδες/μήνα

Σκληρός δίσκος / Επεξεργαστής / Μνήμη Σκληρός δίσκος με ελάχιστο μέγεθος 250 GB / 1 GHz διπλού πυρήνα / 2 GB
Συνδεσιμότητα

10/100/1000Base-T Ethernet, Εκτύπωση USB 2.0 direct υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi Direct με προαιρετικό Xerox® USB Wireless Adapter

Λειτουργίες ελεγκτή

Ενιαίος κατάλογος διευθύνσεων, Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου, Υποστήριξη online (πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης), Αναπαραγωγή ρυθμίσεων παραμέτρων

Aντιγραφή και εκτύπωση

Ανάλυση εκτύπωσης και αντιγραφής

3,7 δευτερόλεπτα από τη γυάλινη επιφάνεια / 7,6 δευτερόλεπτα από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)

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

Λειτουργίες εκτύπωσης

Εκτύπωση από USB, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίων,
Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Κατάσταση σε πραγματικό χρόνο διπλής κατεύθυνσης, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές
εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Αναστολή όλων των εργασιών

Εκτύπωση από
κινητές συσκευές
και εφαρμογές

Βασικές
Δωρεάν λήψεις

Σάρωση

Φαξ

Ασφάλεια

Λογιστικά

Τροφοδότηση
χαρτιού

Έξοδος χαρτιού
/ Τελική
επεξεργασία

Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App
Πρόσθετη λειτουργία Xerox® Print Service για Android, Πρόσθετη λειτουργία υπηρεσίας εκτύπωσης Mopria™ για Android™, Εφαρμογή Xerox® Mobile Link

Προαιρετικά

Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Υπηρεσία Easy Translator

Βασικές
λειτουργίες

Προορισμοί: Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε USB, Σάρωση σε Email, Σάρωση στο δίκτυο, Μορφές αρχείων: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε
αρχική σελίδα, Σάρωση με ένα άγγιγμα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF / XPS / TIFF, Κρυπτογραφημένο / Με προστασία κωδικού πρόσβασης
PDF, Linearised PDF / PDF/A

Προαιρετικά

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

Βασικές
λειτουργίες

Διαδικτυακό φαξ, Δημιουργία εργασίας φαξ (Fax Build Job), Ενεργοποίηση φαξ μέσω διακομιστή δικτύου

Προαιρετικά

Προώθηση φαξ σε email ή SMB, Αυτόνομο φαξ (επιλογές μίας και δύο γραμμών, περιλαμβάνει LAN Φαξ)

Βασική

Ενσωμάτωση McAfee®, Συμβατότητα με McAfee ePolicy (ePO), Επεγγραφή σκληρού δίσκου, Κρυπτογράφηση AES 256-bit (συμβατότητα με FIPS 140-2), Έλεγχος ταυτότητας
μηνυμάτων κατακερματισμού SHA-256, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408)2, Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλές φαξ, Ασφαλής σάρωση, Ασφαλές Email, Ενοποίηση Cisco®
TrustSec Identity Services Engine (ISE), Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, TLS, SNMPv3, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχοι πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη

Προαιρετικά

McAfee Integrity Control, Κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Λογισμικό Xerox® PrintSafe

Βασικές
λειτουργίες

Xerox® Standard Accounting (αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ, email), Ενεργοποίηση Network Accounting

Προαιρετικά

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

Βασικές
λειτουργίες

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων μονού περάσματος: 200 φύλλα, Ταχύτητα: έως και 200 είδ./λεπτό (διπλής όψης), Μεγέθη: 125 x 138 mm έως 297 x 432 mm
Δίσκος Bypass: 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: A6 έως A3, 60 έως 216 g/m²
Δίσκοι 1-2: 500 φύλλα ο καθένας. Ειδικά μεγέθη: A5 έως A3
Δίσκος με διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας: 3.600 φύλλα συνολικά (1.600 και 2.000 φύλλα). Μέγεθος A4

Προαιρετικά

Κιτ δίσκου φακέλων (αντικαθιστά το Δίσκο 2): Μέχρι 50 φάκελοι: DL, C5

Επιλογή

Προαιρετικά
1

Αντιγραφή: Μέχρι 600 x 600 dpi Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 1200 dpi

Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιτύπου

Κεντρικός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων: 400 φύλλα (5945iV_K ή 5955iV_K)
Τελικός επεξεργαστής γραφείου: Δίσκοι 2.000 + 250 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων, προαιρετική διάτρηση οπών (προσθήκη του 5945iV_F ή του
5955iV_F)
Τελικός επεξεργαστής γραφείου με Δημιουργό φυλλαδίων: Δίσκοι 2.000 + 250 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων, δημιουργία φυλλαδίων με συρραφή ράχης,
προαιρετική μονάδα διάτρησης, συρραφή ράχης και δίπλωμα έως και 40 φυλλαδίων, 2-15 φύλλων (προσθήκη του 5945iV_F ή του 5955iV_F)
Μονάδα διάτρησης για Τελικούς επεξεργαστές γραφείου
Βοηθητικό συρραπτικό: Συρραφή 50 φύλλων (με βάση χαρτί βάρους 75 g/m²), συνιστώμενη χρήση με την προαιρετική Επιφάνεια εργασίας

Η αναμενόμενη ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 2 Υπόκειται σε αξιολόγηση.

Τεχνολογία Xerox®
ConnectKey®

Xerox Corporation

Εξαιρετικό επίτευγμα Καλύτερη σειρά λογισμικού
καινοτομίας 2016
απεικόνισης εγγράφων για
το 2014, το 2015 και το 2016
Άρθρο 2016
Πιστοποιητικό 2016
Άρθρο 2016
Πιστοποιητικό 2016

Υπηρεσία Xerox®
Easy Translator

Xerox® App Studio

Xerox® Mobile Print Cloud
2013 και 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution
2014 και 2015 Pick

Εξαιρετικό επίτευγμα
καινοτομίας 2016

Εξαιρετικό επίτευγμα
καινοτομίας 2015

Άρθρο 2016
Πιστοποιητικό 2016

Άρθρο 2015
Πιστοποιητικό 2015

Εξαιρετική λύση εκτύπωσης
για κινητές συσκευές για
μικρές επιχειρήσεις

Εξαιρετική λύση εκτύπωσης
για κινητές συσκευές για
μεγάλες επιχειρήσεις

Άρθρο 2015
Πιστοποιητικό 2015

Άρθρο 2015
Πιστοποιητικό 2015

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox και το εικονιστικό σήμα®, ConnectKey®, DocuShare®,
Scan to PC Desktop® και WorkCentre® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Ως
συνεργάτης του ENERGY STAR®, η Xerox Corporation προσδιορίζει ότι αυτό το προϊόν ικανοποιεί τις οδηγίες ENERGY STAR για την ενεργειακή
απόδοση. Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο μπορούν
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ενημέρωση 09/16 BR15462 W5QBR-01XD

