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Tie najrozumnejšie investície  
do technológie sa vám nielen
vrátia. V ideálnom prípade 
zjednotia a zjednodušia mnoho
náročných kancelárskych 
postupov a zložitých úloh 
a uvoľnia potrebné prostriedky 
spoločnosti, vďaka čomu budete 
môcť venovať viac energie 
podpore rastu podniku.

V dnešnom konkurenčnom 
prostredí znamená výber 
správneho poskytovateľa 
technológií získať viac ako len 
najnovšie funkcie. Potrebujete 
úplné riešenie, ktoré vám zaistí 
efektivitu, o ktorej ste dosiaľ 
ani nesnívali. Riešenie, ktoré
bez odkladu vyrieši vaše 
problémy a poskytne prostredie, 
v ktorom budete pred možnými 
prekážkami o krok vpredu. 

To, čo potrebujete, je riešenie
spoločnosti Xerox® využívajúce 
produkty WorkCentre™ 
7830/35/45/55.



Vzdialený ovládací panel

Slúži ku vzdialenému prístupu 
k ovládaciemu panelu zariadení rady 
WorkCentre 7800 z ktoréhokoľvek počítača 
v kancelárii. Vzdialený ovládací panel 
umožňuje ľahšie a pohodlnejšie školenie 
užívateľov. Zamestnanci oddelenia IT môžu 
vďaka nemu tiež vzdialene zobraziť 
a sledovať užívateľské rozhranie. Počas
vzdialenej relácie sú užívatelia prichádzajúci 
ku zariadeniu na túto skutočnosť upozornení, 
aby nedochádzalo k súčasným úpravám 
nastavenia systému. Pokročilé tlačové 
ovládače a bezplatné nástroje pre správu 
zariadení umožňujú v reálnom čase vzdialene 
sledovať výkon a dostupné prostriedky, 
a predĺžiť tak dobu prevádzky.

pouze umístěný pouze umístěný 
obrázekobrázek

Voľnosť v kancelárii i na cestách
Zariadenia rady WorkCentre™ 7800 vám 
a zamestnancom v kancelárii poskytnú 
možnosť spravovať funkcie zariadenia 
z ktoréhokoľvek pracoviska. Mobilní užívate- 
lia získajú prístup ku komunikačným nástro- 
jom a budú tak môcť plne využiť možnosti 
zvýšenia produktivity bez ohľadu na to, kde 
sa práve nachádzajú.

•  Apple AirPrint™: E-maily, fotografie 
a dôležité pracovné dokumenty môžete 
tlačiť priamo zo zariadenia iPhone® alebo 
iPad® bez potreby ďalšieho softvéru, 
ovládačov či káblov. Vďaka funkcii AirPrint 
môžete automaticky vyhľadať zariadenia  
rady WorkCentre 7800 v kancelárskej Wi-Fi 
sieti a pripojiť sa k nim. 

•  Xerox® Mobile Print a omnoho viac: 
Spoločnosť Xerox vďaka svojim produktom 
umožňuje bezpečnú a presnú tlač z väčšiny 
mobilných zariadení v ľubovolnom bežnom 
či multifunkčnom zariadení bez ohľadu 
na značku. Spoločnosť Xerox zároveň 
poskytuje voliteľné IT funkcie, ako napr. 
prístup prostredníctvom kódu PIN alebo 
niekoľko mobilných operačných systémov. 
Viac informácií nájdete na adrese 
www.xerox.com/mobile. 

•  Xerox® PrintBack: Pri práci mimo kancelárie 
môžete využiť službu PrintBack pre zariadenia 
iPhone, iPad alebo mobilné zariadenia so sys-
témom Android umožňujúcim vzdialenú tlač
dokumentov na zariadeniach rady 
WorkCentre 7800 vo vašej kancelárii.

So zariadením Xerox sa môžete pripojiť prakticky 
odkiaľkoľvek.
Dnešnému podnikaniu už nie je vyhradené len jediné pracovisko. So zaria- 
dením Xerox v kancelárii vám ničím neviazaná mobilita dodá sebadôveru robiť 
práve to v čom ste najlepší, nech už vás obchodná cesta zavedie kamkoľvek. 



Skenovanie jedným dotykom

Funkcia Skenovanie jedným dotykom 
ponúka jedno samostatné a jednoducho 
dostupné tlačidlo, ktoré nájdete na 
farebnej dotykovej obrazovke. Tlačidlu 
funkcie Skenovania jedným dotykom 
môžete prideliť vlastný pracovný postup 
skenovania, a dosiahnuť tak rýchlu 
distribúciu a archiváciu dokumentov.

Jednoduchosť tam, kde je 
nutná
Farebný dotykový displej ponúka ľahký prístup 
k širokej rade možností, ako optimalizovať 
pracovné postupy. Integrované riešenia 
skenovania nevyžadujú žiadny ďalší softvér 
ani middlevér: skenovanie jedným dotykom, 
optické rozpoznávanie textu a vytváranie PDF 
súborov s možnosťou vyhľadávania, zabezpeče- 
né PDF súbory, tlač a skenovanie na zariadenie 
USB, skenovanie do e-mailu, do schránky a  
na sieť. Skenovanie s jedným priechodom tiež 
umožňuje skenovať obe strany dokumentu 
súčasne a technológia kompresie výrazne 
znižuje veľkosť súborov.

Ešte viac možností
Zmeňte spôsob fungovania vašej organizácie 
v dôležitých oblastiach pomocou riešení Xerox® 
Workflow Solutions založených na platforme 
Xerox® EIP® a hosťovaných v cloudovom 
prostredí alebo na serveri, ktoré je k dispozícii 
priamo na zariadení rady WorkCentre™ 7800.

Nasledujú niektoré z veľa prípadov riešení 
Xerox® Workflow Solutions, ktoré môžu 
užívatelia využívať prostredníctvom farebnej
dotykovej obrazovky:

•  Xerox® ConnectKey™ for SharePoint: 
S touto službou môžete skenovať súbory 
priamo na server MS® SharePoint® a do 
iných adresárov systému Windows®. Vďaka 
automatickému prevodu dokumentov 
do inteligentnej a štruktúrovanej podoby, 
prehľadnému systému názvov súborov 
a nástrojom pre smerovanie, získajú užívate- 
lia viac ako len základné dátové úložisko 
a funkciu vytvárania súborov PDF.

•  Xerox® ConnectKey Cloud: Táto služba
umožňuje jednoduché, bezpečné a prispô-
sobiteľné skenovanie do obľúbených 
cloudových úložísk, ako sú Dokumenty 
Google, SalesForce.com, Office 365 alebo 
Dropbox. Využíva na to vlastné pracovné 
postupy založené na technológii Xerox® EIP.

Ďalšie informácie o riešení Xerox® 
Workflow Solutions nájdete na adrese 
www.office.xerox.com/software-solutions.

Prednostný prístup k najdôležitejšej práci.
Svet obchodu je sám o sebe dosť zložitý. Súvisiace postupy už tak 
zložité byť nemusia. Spoločnosť Xerox ponúka nástroje a technológiu umožňu- 
júcu automatizovať bežné kancelárske pracovné postupy, urobiť z náročných úloh 
rutinné práce a zjednodušiť spôsoby zdielania dôležitých podnikových informácií.



Výkonné partnerstvo

Radič Xerox® ConnectKey™ je vybavený 
mimo iných štandardných bezpečnostných 
funkcií tiež technológiou McAfee. Zoznámte 
sa s prvou radou multifunkčných tlačiarní
v obore, ktorá sa dokáže sama brániť 
pred potenciálnymi vonkajšími hrozbami. 
Technológia zoznamov povolených položiek 
od spoločnosti McAfee zaisťuje, že sú 
v zariadeniach spustené len bezpečné 
a vopred schválené súbory či funkcie. Preto 
už nie je nutné vykonávať ručné aktualizácie 
softvéru kvôli najnovším bezpečnostným 
hrozbám.

Automatická integrácia riešení Cisco® 
TrustSec naviac poskytuje rozsiahly prehľad 
o osobách a zariadeniach pripojujúcich sa 
k celej sieťovej infraštruktúre. Riešenie Cisco 
TrustSec ďalej prináša výnimočné možnosti 
riadenia prístupu týchto osôb a zariadení 
založené na príslušných oprávneniach.

Bezkonkurenčné zabezpečenie pre úplnú istotu.
Podnikové dáta sú nevyhnutné pre vaše fungovanie. Preto spoločnosť Xerox 
vyvinula zariadenia rady WorkCentre™ 7800 s najplnšou sadou pokročilých funkcií, 
technológií a riešení od popredných výrobcov bezpečnostných produktov, ktorá  
chráni dôležité dáta všade tam, kde by mohli byť ohroziteľné. 

•  Ochrana dôverných informácií: Chráňte 
všetky citlivé údaje pomocou šifrovaných 
naskenovaných dokumentov PDF, úplného 
šifrovania pevného disku v súlade 
s 256bitovým štandardom AES FIPS 140-2 
a funkciou prepísania dát na pevnom 
disku s trojnásobným procesom mazania, 
ktorý zaisťuje úplné odstránenie všetkých 
dátových fragmentov.

•  Zabráňte neautorizovanému prístupu: 
Vďaka možnostiam, ako sú práva užívateľov 
zariadení Xerox®, overovanie v sieti, filtrova- 
nie IP adries alebo prihlásenie na základe 
rolí alebo funkcií,  možno udeľovať prístup   
k zariadeniu len pre oprávnených užívateľov.

•  Proaktívna správa hrozieb získava 
informácie o nových bezpečnostných 
hrozbách a v prípade potreby vydáva 
príslušné softvérové opravy, aby vaše 
zariadenie bolo vždy aktuálne a vaše dáta 
boli neustále v bezpečí. Na stránkach 
www.xerox.com/security sú naviac 
dostupné pravidelne aktualizované kanály 
RSS, ktoré vám poskytujú najnovšie
bezpečnostné informácie.

•  Trvalý súlad s predpismi: Zariadenia rady 
WorkCentre 7800 spĺňajú požiadavky 
najnovších bezpečnostných štandardov 
vo všetkých oboroch vrátane štátnej správy, 
finančníctva a zdravotníctva. Medzi ne patrí 
certifikácia Common Criteria, HIPPA, 
legislatíva v oblasti ochrany údajov, COBIT 
a ďalšie. Tieto zariadenia dokážu napĺňať 
požiadavky ktoréhokoľvek štandardu a
zároveň poskytovať všetky potrebné funkcie.

•  Získajte úplný prehľad: Predchádzajte krá-
dežiam IP adries a zaistite stále fungovanie 
vďaka úplnému prehľadu o stave zariadení 
a siete. Vďaka možnostiam správy zásad  
zabezpečenia a sledovania všetkých činností  
zariadenia vo funkcii Audit Log ste informo- 
vaní o tom kto a kedy použil akú funkciu 
a o detailoch každej činnosti so zariadením.



Vybudujte si výrazný imidž a znížte náklady 
na minimum.
Kvalita tlače, ktorá vám pomôže uspieť. S multifunkčným zariadením Xerox® 
rady WorkCentre 7800 získate pútavé farebné dokumenty, ktoré zapôsobia 
na zákazníkov tým správnym spôsobom. Dosiahnete skutočne kvalitné výsledky 
s minimálnymi nákladmi. 

Farebná tlač na úplne novej 
úrovni
Zariadenie Xerox® rady WorkCentre 7800 
s pokročilou technológiou Hi-Q LED vám po-
máha vytvárať dokumenty s profesionálnym 
vzhľadom jediným stisnutím tlačidla.

•  Výstup vo vysokom rozlíšení, vysoko 
pôsobivé dokumenty: S rozlíšením 1200 × 
2400 dpi, farebnými obrázkami fotografickej 
kvality a bohatým, ostrým textom zanechajú
vaše dokumenty vždy hlboký dojem. 

•  Vždy presná kvalita tlače: Multifunkčné
zariadenie rady WorkCentre 7800 využíva 
pokročilé tlačové hlavy s technológiou Digital 
Image Registration Control, ktorá zaručuje 
konzistentne špičkovú sútlač.

•  Pôsobivé výsledky: Tlačte pútavé obrazy 
na médiá až do veľkosti 320 x 483 mm 
s gramážou až 300 g/m². Pôsobivé možnosti 
dokončovacieho spracovania od zošívania
jednou alebo dvoma sponkami a dierovania 
až po tvorbu brožúr s väzbou.

•  Zapojte výkon servera Fiery: Rozšírením 
zariadenia rady WorkCentre 7800 o sieťový 
server EFI Fiery® získate ľahko použiteľné 
nástroje pre správu farieb, funkcie pre zvýše- 
nie produktivity a zabezpečenia a flexibilné 
nástroje pre správu pracovných postupov.

•  Udržanie nákladov pod kontrolou: Vďaka 
funkcii Práva užívateľov je možné obmedziť
prístup k funkciám tlače podľa užívateľa, 
skupiny, dennej doby a aplikácie. Napríklad  
viete nastaviť, aby sa všetky e-maily v apliká- 
cii Outlook automaticky tlačili čiernobielo 
v duplexnom režime a všetky prezentácie 
v aplikácii PowerPoint farebne.

Farba slovami: Unikátna správa farieb

Vďaka funkcii Farba slovami sa už  
nemusíte vracať na začiatok 
a prepracovávať zdrojové súbory. Stačí 
vybrať požadované farebné úpravy 
z rolovacieho zoznamu a funkcia Farba 
slovami upraví výtlačok.

Originálna fotografia nemá správne farby? 
Použite funkciu Farba slovami a zvoľte 
zo zoznamu „žlto-zelenú farbu urobiť 
viac zelenou“ či „červenú farbu sýtejšiu“. 
Získate dokonalé výsledky.



Zariadenie Xerox® rady 
WorkCentre™ 7800 je 
optimalizované pre nasledujúce: 

Práca v sieti Skenovanie

Zabezpečenie Riešenie

Udržateľnosť Wi-Fi
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Funkcie šetrné k životnému prostrediu
Zariadenie rady WorkCentre 7800 ponúka moder-
né spracovanie, ktoré prináša výrazné úspory  
pri spotrebe elektrickej energie.

Šetrite energiou vďaka ekologickým 
technológiám

•  Toner EA: Náš toner EA s veľmi nízkym bodom 
roztavenia dosahuje minimálne teploty fixácie 
o 20 °C nižšie ako u bežných tonerov. Šetrí tak 
ešte viac energie a výsledný výtlačok získava 
úchvatný lesklý povrch aj na bežnom papieri.

•  Indukčný ohrev: Novo vyvinutá tepelne účinná 
fixačná jednotka IH nevyžaduje predhrievanie
a spotreba energie v pohotovostnom režime 
je tak oproti konkurenčným zariadeniam nižšia až 
o 80 %. Činnosť zariadenia sa z režimu spánku 
obnoví za menej ako 10 sekúnd.

•  Skener s LED osvetlením: Pokročilý skener 
s LED osvetlením spotrebuje v porovnaní 
s tradičnými skenermi o 70 % menej energie.

•  Plast z biomasy: Plasty na biologickej báze 
používané počas výroby nijak neprispievajú 
k zhoršeniu problémov s distribúciou potravín  
a znižujú spotrebu ropy o 40 %.

Správa využitia zdrojov a zodpovednosti za tlač

•  Správa energie: S využitím funkcie Cisco 
EnergyWise využívajúcu databázu Xerox Power 
MIB (Management Information Base) môžete 
riadiť a spravovať spotrebu energie zariadenia 
a získavať hlásenia s príslušnými informáciami 
alebo voliteľne nastaviť optimálne stavy 
napájania a intervaly vypnutí.

•  Tlač šetrná k prostrediu: Umožňuje vybrať
také nastavenia pre tlačovú úlohu, ktoré sú 
najšetrnejšie k životnému prostrediu.

1
Vysokokapacitný podávač na 2 000 listov papiera: 
Vyberte si jeden z modelov s kapacitou 2 180 listov 
(verzia s 3 zásobníkmi) alebo 3 140 listov (verzia 
s vysokokapacitným tandemovým zásobníkom) a jeho 
rozšírením o vysokokapacitný podávač a získajte 
kapacitu až 5 140 listov.

2   
Výnimočná flexibilita podpory médií: Zariadenie
rady WorkCentre 7800 podporuje širšiu škálu typov 
médií a gramáží z viac zásobníkov ako väčšina zariade-
ní v príslušnej triede. Podporuje gramáže až 300 g/m² 
a médiá až do veľkosti 320 x 483 mm.

3
Jednoduchá tlač obálok prostredníctvom voliteľ- 
ného zásobníku na obálky (nahrádza Zásobník 1).

4     
Veľká pracovná plocha (voliteľne dodávaná 
samostatne alebo so zošívačkou) vám poskytuje 
mnoho miesta pre triedenie dokumentov.

5     
Duálny skener s jedným priechodom zariadenia
WorkCentre 7845/7855 umožňuje súčasne skenovať
obe strany dokumentu rýchlosťou 160 výtlačkov  
za minútu, a ušetriť tak cenný čas.

6  
Kancelársky finišer LX* (nie je uvedený) umožňuje 
rozšírené možnosti dokončujúceho spracovania za 
výhodnú cenu.

7  
Integrovaný kancelársky finišer* (nie je uvedený) 
ponúka stohovanie 500 listov a jednopolohové 
zošívanie 50 listov.

8  
Profesionálny finišer* ponúka možnosť viacpozičného 
zošívania na 50 listov, dierovanie, skladanie do tvaru 
V a tvorbu brožúr s väzbou.

* Voliteľné
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Multifunkčné systémy rady WorkCentre 7800 využívajú radič Xerox® ConnectKey™. Tieto systémy
sa veľmi jednoducho zavádzajú a poskytujú skutočné a praktické riešenia, ktoré dokážu uľahčiť 
komunikáciu, zdokonaliť spracovanie a zdieľanie dôležitých informácií, zjednodušiť zložité pracovné 
postupy vyžadujúce použitie papiera, znížiť náklady a súčasne zabezpečiť akékoľvek dáta. Ďalšie 
informácie nájdete na stránkach www.xerox.com/connectkey.

Technické údaje 
zariadenia

WorkCentre 7830 WorkCentre 7835 WorkCentre 7845 WorkCentre 7855

Rýchlosť          Až 30 str./min čiernobielo aj farebne           Až 35 str./min čiernobielo aj farebne           Až 45 str./min čiernobielo aj farebne
Až 50 str./min farebne
Až 55 str./min čiernobielo

Pracovná záťaž1                                       Až 90 000 strán/mesiac                                    Až 110 000 strán/mesiac                                Až 200 000 strán/mesiac                                Až 300 000 strán/mesiac

Pevný disk / procesor / pamäť             160 GB / 1,2 GHz / 2 GB systémová pamäť a 1 GB virtuálna pamäť

Pripojenie             10/100/1000Base-T Ethernet, priama tlač z vysokorýchlostného portu USB 2.0, voliteľné rozhranie Wi-Fi (s bezdrôtovým adaptérom Xerox® USB)

Funkcie radiča               Jednotný adresár, vzdialený ovládací panel, podpora online, klonovanie konfigurácie

Voliteľný radič                                          Server EFI, balíček pre zvýšenie produktivity EFI, ethernetové centrum EFI

Kopírovanie a tlač
Rozlíšenie kopírovania a tlače              Kvalita obrazu až 1200 x 2400 dpi (tlač a kopírovanie)

Rýchlosť vytlačenia prvej strany         13,2 sekundy farebne / 
11,1 sekundy čiernobielo

10,9 sekundy farebne / 
8,7 sekundy čiernobielo

11,0 sekúnd farebne / 
8,6 sekundy čiernobielo

7,8 sekundy farebne / 
6,6 sekundy čiernobielo

Jazyky popisu stránky Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulácia PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (voliteľne)

Funkcie tlače
Tlač z jednotky USB, bezpečná tlač, nastavenie ovládača Earth Smart, identifikácia úlohy, tvorba brožúr, uloženie a obnovenie nastavení ovládača, obojsmerné 
informácie o stave, prispôsobenie veľkosti stránky, monitorovanie úloh, Farba slovami, Xerox® PrintBack

Mobilná tlač     Apple Airprint™, Xerox® Mobile Print® (voliteľne), Xerox® Mobile Print Cloud® (voliteľne)

Skenovanie       Štandardne Skenovanie do siete, skenovanie do e-mailu, skenovanie do zložky, skenovanie na SMB alebo FTP, prehľadávateľné súbory PDF, PDF/A, XPS, linearizované súbory PDF, 
JPEG, TIFF, skenovanie na pamäťové zariadenie USB, skenovanie jedným dotykom

Voliteľne ConnectKey for SharePoint, ConnectKey Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE, Xerox® Scan to PC Desktop Professional, množstvo riešení dostupných u rôznych 
partnerov Xerox® Business Innovation

Faxovanie         Štandardne Internetový fax, vytvorenie faxovej úlohy

Voliteľne Presmerovanie faxu do e-mailu alebo SMB, Walk-up Fax (voliteľne s jednou a dvoma linkami, zahŕňa LAN Fax), sada sieťového faxového servera (riešenia dostupné
u rôznych partnerov Xerox® Business Innovation)

Zabezpečenie  Štandardne McAfee® Embedded, kompatibilita so softvérom McAfee ePO, prepísanie pevného disku, 256bitové šifrovanie (súlad so štandardom FIPS 140-2), certifikácia Common 
Criteria (ISO 15408)2, zabezpečená tlač, zabezpečený fax, zabezpečené skenovanie, zabezpečený e-mail, integrácia riešení Cisco® TrustSec, overovanie v sieti, 
šifrovanie SSL, protokol SNMPv3, Audit Log, riadenie prístupu, práva užívateľov

Voliteľne McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access, sada pre podporu čipových kariet (CAC/PIV, .NET)

Účtovanie         Štandardne      Štandardné účtovanie Xerox® (kopírovanie, tlač, skenovanie, faxovanie, e-mail)

Voliteľne Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, iné riešenia sieťového účtovania dostupné u rôznych partnerov Xerox® Business Innovation

Vstup papiera  Štandardne     Automatický obojstranný podávač dokumentov: 110 listov;  
Veľkosti 148 x 210 mm až 297 x 420 mm

Automatický obojstranný podávač dokumentov s jedným priechodom: 
130 listov; Veľkosti 148 x 210 mm až 297 x 420 mm

Ručný podávač: 100 listov, užívateľské formáty: 89 x 98 mm až 320 x 483 mm
Zásobník 1: 520 listov, užívateľské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

Vyberte jednu možnosť Možnosť s 3 zásobníkmi (celkom 2 180 listov): poskytuje tri zásobníky na 520 
listov papiera, Veľkosti: 139,7 x 182 mm až formát SRA3

Nie je k dispozícii

Možnosť s vysokokapacitným tandemovým zásobníkom (celkom 3 140 listov): poskytuje jeden zásobník na 520 listov papiera, jeden na 876 listov a jeden 
na 1133 listov papiera, Veľkosti: A4

Voliteľne Vysokokapacitný podávač (HCF): 2 000 listov, Veľkosti: A4 dlhšou hranou napred
Podávač na poštové obálky: až 60 obálok: Monarch, DL, C5, A6, voliteľné formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm

Výstup papiera / 
dokončovanie   Štandardne

Duálny ofsetový výstupný zásobník: 250 listov každý
Zásobník s tlačenou stranou nahor: 100 listov

Voliteľne Kancelársky finišer LX: výstupný zásobník s kapacitou 2 000 listov, zošívanie 50 listov, zošívanie v 2 pozíciách, voliteľne dierovanie, voliteľne zariadenie na  tvorbu 
brožúr (bigovanie, tvorba väzby)
Integrovaný kancelársky finišer (voliteľne s modelmi 7830/7835): výstupný zásobník s kapacitou 500 listov, zošívanie 50 listov, jednopolohové zošívanie
Profesionálny finišer: výstupný zásobník s kapacitou 1 500 listov a vrchný zásobník s kapacitou 500 listov, viacpolohové zošívanie  a dierovanie 50 listov, zariadenie  
pre tvorbu brožúr s väzbou, sklad do tvaru V
Zošívačka: zošívanie 50 listov (s gramážou 75 g/m²), vrátane pracovnej plochy

1 Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci. Nepredpokladá sa je pravidelné dosahovanie. 2 Prebieha certifikácia.

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855




