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Jednoduché řešení, které zvýší produktivitu kanceláře.
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pro formát tabloid/A3



Produktivita, která vás překvapí.
Poznejte zjednodušené a intuitivní 
uživatelské rozhraní, které lze přizpůsobit 
vašim individuálním potřebám. Vytvořte 
snadno pracovní postupy, ve kterých můžete 
stisknutím jediného tlačítka skenovat informace 
z vybraných cílových umístění (e-mail, 
plocha, síťové složky, cloudová úložiště) ve 
formě zabezpečených formátů podporujících 
vyhledávání textu. Díky tomu ušetříte čas 
a získáte nové možnosti, jak pracovat se 
skenovanými a ukládanými informacemi.

Vložené aplikace umožňují snadné připojení 
vzdálených uživatelů k zařízení. Služba 
Xerox® App Gallery nabízí možnost stahování 
nových aplikací, jako je Print from DropBox™ 
nebo Scan to Microsoft® Office 365, přímo 
z uživatelského rozhraní. Technologie Xerox® 
ConnectKey® pomáhá zjednodušit postupy, 
které vaše společnost využívá k práci s klíčovými 
informacemi na pracovišti a v cloudu.

Aplikace jsou k dispozici ve službě 
Xerox® App Gallery. Navštivte stránky 
www.xerox.com/AppGallery 

Jednoduchost nikdy nebyla 
snadněji dosažitelná.
Tiskové ovladače Xerox® pro systém Microsoft® 
Windows® umožňují ukládat různá nastavení 
pro jednotlivé aplikace, což minimalizuje 
nutnost provádět změny a snižuje riziko vzniku 
chyb. Technologie Xerox® ConnectKey® se vyvíjí 
podle vašich potřeb, podle omezení použití 
a regulace barevného tisku. Funkce správy 
uživatelských oprávnění je integrována s vaším 
interním ověřovacím systémem. Můžete tedy 
zabránit předem určeným a neověřeným 
uživatelům v přístupu k určitým funkcím 
v uživatelském rozhraní. 

Buďte připraveni všude, 
kam vás práce zanese.
Zařízení WorkCentre řady 5945i/5955i 
umožňuje spravovat funkce zařízení 
z kteréhokoli pracoviště. Vzdálený ovládací 
panel umožňuje pohodlnější školení uživatelů. 
Zaměstnanci oddělení IT díky němu mohou 
také vzdáleně zobrazit a sledovat uživatelské 
rozhraní.

Zařízení Xerox® s technologií ConnectKey 
podporují připojení Wi-Fi Direct umožňující 
tisk z mobilního zařízení bez připojení k síti.

Společnost Xerox přináší možnost 
zabezpečeného a přesného tisku doplněného 
o řadu možností mobilního připojení vhodného 
pro vaše prostředí, jako jsou bezplatné aplikace 
pro tisk a skenování (např. Xerox® Mobile Link) 
nebo propracovaná podniková řešení mobilního 
připojení.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se 
dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox 
jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků. 

Bezkonkurenční zabezpečení 
pro naprostou jistotu.
Technologie ConnectKey poskytuje pokročilé 
funkce a technologie k zabezpečení důvěrných 
firemních informací. Mezi naše standardní 
bezpečnostní funkce patří 256bitové šifrování 
pevného disku AES, ochrana McAfee od 
společnosti Intel Security, přepisování obrazu, 
zabezpečený tisk s časovaným mazáním 
a zasílání e-mailů do externích poštovních 
serverů.

Více informací o možnostech zabezpečení, 
které společnost Xerox nabízí, naleznete na 
stránkách www.xerox.com/security

Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 5945i/5955i

Snadná údržba

Tiskárna Xerox® WorkCentre 5945i/5955i 
byla navržena s ohledem na jednoduché 
používání. Zcela přístupná dráha papíru 
umožňuje jednoduchou běžnou údržbu. 
Není třeba volat na technickou podporu.

Každá tiskárna má ve své výbavě součásti, 
které se dříve či později opotřebují. 
Snadné zasunutí a vysunutí výměnných 
součástí zajišťuje, že je tiskárna neustále 
v provozu. Pokročilá technologie zajišťuje 
použití menšího počtu spotřebního 
materiálu.

• Méně uživatelských zásahů. Delší 
provozuschopnost. Toner, jenž vydrží 
déle, se vyznačuje vyšší efektivitou 
a vynikající kvalitou obrazu. Navíc jej 
může vyměnit kdokoli. Tím výrazně 
omezíte zbytečná volání do servisu 
a přerušení práce.

• Rychlá, snadná a srozumitelná 
pomoc. Naši technickou podporu máte 
vždy na dosah a videa s nápovědou je 
možné přehrávat přímo v uživatelském 
rozhraní.

Společnost Xerox nabízí nástroje a technologie umožňující automatizovat běžné 
kancelářské pracovní postupy a výrazně zjednodušit způsoby sdílení důležitých 
podnikových informací. Více informací naleznete na adrese www.connectkey.com

Další informace o funkcích využívajících 
technologii ConnectKey naleznete na 
adrese www.xerox.com/ConnectKeyEG.

Služba Xerox® Easy Translator

Tato volitelná služba umožňuje 
zákazníkům skenovat dokumenty a 
obdržet je vytištěné v přeložené formě 
a/nebo obdržet e-mailové oznámení. 
Uživatelé mohou také odeslat obrázek ze 
zařízení se systémem iOS nebo Android 
či z počítače a předat jej na překlad. Více 
informací naleznete na adrese  
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   Volitelná praktická sešívačka s volitelnou pracovní 
plochou a samostatnou sešívačkou dokáže sešít 
až 50 listů papíru.

2   Automatický podavač dokumentů s jedním 
průchodem automaticky skenuje barevné 
a černobílé dokumenty rychlostí až 200 obrázků 
za minutu (oboustranně).

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

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

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

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

7   Přizpůsobitelné 8,5palcové uživatelské rozhraní.

8   Standardní aplikace pro větší pohodlí. Služby 
Xerox® App Gallery, @PrintByXerox a QR Code 
pomáhají při tisku z mobilních zařízení, párování 
a načítání nových aplikací.

Centrální přihrádka pro odsazení 
Pojme až 400 listů.

Kancelářský finišer 
Získejte jednotlivé/dvojnásobné sešívání 50 listů na 
více polohách s proměnlivou délkou a volitelné funkce 
pro děrování 2/4 otvorů. Odsazení úloh až s 2 000 listy.

Kancelářský finišer se 
zařízením k tvorbě brožur 
Pomocí kancelářského finišeru se zařízením 
k tvorbě brožur můžete vytvářet brožury. 
Vytvářejte skládané nebo sešívané brožury 
až o 15 listech.

 Toner Xerox® Emulsion Aggregation (EA) 
zajišťuje špičkovou ostrost obrazu a textu, 
plynulé přechody a nejtmavší černé 
barvy. Dále zajišťuje trvale stejné a jemné 
detaily ve výkazech, fakturách, čárových 
kódech, výkresech atd.

Volby pro dokončení dokumentů

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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$120  ............................................................................................................

 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

Multifunkční tiskárna WorkCentre 5945i/5955i je založená na technologii Xerox® ConnectKey®. 
Další informace naleznete na stránkách www.connectkey.com
Technické údaje zařízení WorkCentre 5945i WorkCentre 5955i

Rychlost Až 45 str./min (formát Letter(A4)) / až 31 str./min (formát A3) Až 55 str./min (formát A4) / Až 31 str./min (formát A3)

Pracovní cyklus1 Až 175 000 stran/měsíc Až 200 000 stran/měsíc

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

Možnosti připojení 10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti 
Xerox®

Funkce řadiče Jednotný adresář, vzdálený ovládací panel, online podpora (přístup z uživatelského rozhraní a ovladače tisku), klonování konfigurace

Kopírování a tisk
Rozlišení kopírování a tisku Kopírování: Až 600 × 600 dpi; Tisk: Až 1 200 × 1 200 dpi

Vytištění první stránky Již za 3,7 sekundy ze skla pro předlohy / 7,6 sekundy z automatického podavače dokumentů

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

Tiskové funkce Tisk z jednotky USB, šifrovaný zabezpečený tisk, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úlohy, vytváření brožur, uložení 
a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, škálování, sledování úlohy, výchozí nastavení aplikací, oboustranný 
tisk (jako výchozí), zadržení všech úloh

Tisk z mobilního 
zařízení a aplikace

Standardně Apple® AirPrint™, Mopria® Certified, aplikace QR Code, služba Xerox® App Gallery, aplikace @PrintByXerox

Bezplatné stažení Doplněk Xerox® Print Service Plug-in for Android, doplněk Mopria® Print Service Plug-in for Android™, aplikace Xerox® Mobile Link

Volitelně Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, služba Xerox® Easy Translator

Skenování Standardně Cílová umístění: Skenování do schránky, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do e-mailu, skenování do sítě; Formáty souborů: PDF, 
PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Praktické funkce: Skenování do domovské složky, skenování jedním dotykem, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/
vícestránkové soubory PDF / XPS / TIFF, šifrované / heslem chráněné soubory PDF, linearizované soubory PDF / PDF/A

Volitelně ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional; další řešení jsou dostupná prostřednictvím různých obchodních partnerů 
společnosti Xerox

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

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

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

Volitelně McAfee Integrity Control, sada čipových karet (CAC / PIV / .NET), software Xerox® PrintSafe

Účtování Standardně Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), sada pro účtování v síti

Volitelně Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®; další možnosti účtování v síti jsou dostupné u různých obchodních partnerů společnosti Xerox

Vstup papíru Standardně Automatický podavač dokumentů s jedním průchodem: 200 listů; Rychlost: Až 200 obr./min (oboustranný režim);  
Formáty: 125 × 138 mm až 297 × 432 mm
Ruční podavač: 100 listů; Uživatelské formáty: A6 až A3, 60–216 g/m²
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 Sada zásobníků na obálky (nahrazuje zásobník 2): Až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5

Výstup papíru / 
dokončování

Vyberte 
jednu 

možnost

Centrální přihrádka pro odsazení: 400 listů
Kancelářský finišer: Zásobníky na 2 000 + 250 listů, sešívání na různých místech na 50 listů, volitelné děrování
Kancelářský finišer se zařízením k tvorbě brožur: Zásobníky na 2 000 + 250 listů, sešívání na různých místech až 50 listů, tvorba brožur 
s vazbou, volitelné děrování, tvorba sešívaných brožur a sklad až 40 brožur ze 2–15 listů

Volitelně Děrování pro kancelářský finišer
Praktická sešívačka: Sešívání 50 listů (s gramáží 75 g/m²), doporučené použití s volitelnou pracovní plochou

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

Podrobnější technické údaje naleznete na stránce www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs  
Sestavte si a nakonfigurujte vlastní multifunkční tiskárnu Xerox® WorkCentre® řady 5945i/5955i 
na stránce www.buildyourownxerox.com/connectkey
©2016 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop® 
a WorkCentre® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako 
partner programu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt splňuje normy energetické účinnosti podle programu ENERGY STAR. ENERGY 
STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího 
upozornění. Aktualizováno 16. březen BR15462  W5QBR-01MB

Xerox Corporation Xerox® App Studio Ocenění Xerox® Mobile Print  
Cloud za rok 2013 a 2015

Ocenění Xerox® Mobile Print 
Solution za rok 2014 a 2015 

      
Nejlepší softwarová řada roku 
pro práci s dokumenty za rok 
2014, 2015 a 2016 BLI

Článek 2016 Certifikát 2016

Ocenění za vynikající úspěch  
na poli inovace za rok 2015

Článek 2015 Certifikát 2015

Ocenění za vynikající řešení 
mobilního tisku pro malé firmy

Článek 2015 Certifikát 2015

Ocenění za vynikající řešení 
mobilního tisku pro podniky

Článek 2015 Certifikát 2015

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

