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Dosiahnutie vyššej úrovne 
produktivity vyžaduje 
zmenu myslenia. Potrebujete 
kancelársku technológiu, ktorá 
spoľahlivo odvedie svoju prácu, 
a vy jej nebudete musieť venovať 
väčšiu pozornosť, a ktorá naviac 
umožní vašim zamestnancom 
zvoliť si optimálny pracovný 
postup a zamerať sa len 
na najdôležitejšiu prácu.

Potrebujete novú dimenziu 
jednoduchosti, s ktorou zaistíte 
čo najvyššiu produktivitu 
vášho oddelenia, a pokročilé 
riešenie s potenciálom k úspore 
nákladov a zvýšeniu zabezpečenia 
a flexibility vašej práce.

Potrebujete riešenie spoločnosti 
Xerox® využívajúce produkty 
WorkCentre™ 5865/5875/5890.



Nový spôsob práce. 
Veľké pracovné skupiny dosahujú úspech, pretože sú produktívne, flexibilné
a spoľahlivé. Potrebujete teda kancelársku technológiu, ktorá tiež spĺňa tieto
požiadavky. S ohľadom na tieto fakty sme navrhli zariadenia rady WorkCentre™ 
5865/5875/5890 s ideálnou kombináciou funkcií a riešení, vďaka ktorým hravo
zvládnete vysoké pracovné zaťaženie spôsobom, ktorý predčí vaše očakávania. 

•  Skvelé funkcie – vaša voľba rýchlostí:  
S rýchlym kopírovaním a tlačou (až 65, 75  
či 90 str./min) je možné dosiahnuť rýchle 
splnenie všetkých náročných úloh vášho 
oddelenia. Pokiaľ však potrebujete zaistiť 
čo najvyššiu produktivitu pracovných skupín, 
môžete si zvoliť jeden z ďalších modelov 
spadajúcich do rady zariadení WorkCentre 
5845 alebo 5855 s nižšími rýchlosťami a 
dosiahnuť rýchlosť 55 str./min.

•  Skenovanie rýchlosti až 200 obrázkov 
za minútu: Farebné skenovanie s jedným 
priechodom umožňuje rýchlejšie rozosiela-
nie plne farebných dokumentov elektro- 
nickou cestou, vďaka čomu bude i vaša  
komunikácia efektívnejšia a pôsobivejšia. 

•  Osvetlená dráha média: Zariadenie rady 
WorkCentre 5865/5875/5890 je vybavené 
osvetlenou dráhou média, čo užívateľovi 
uľahčuje odstránenie prípadného záseku 
papiera.

•  Vyššia kapacita zásobníku, väčšia flexibilita: 
Tlačte viac dokumentov po dlhšiu dobu vďaka 
celkovej kapacite zásobníkov na 8 700 listov 
papiera. Niekoľko základných a pokročilých 
možností dokončenia dokumentu poskytuje 
dostatočnú flexibilitu aj pri vysokom 
pracovnom zaťažení.

•  Výnimočná kvalita tlače a kopírovania: 
Vďaka špičkovému rozlíšeniu čiar a dokona- 
lému vyváženiu tieňov a svetiel sú tlačené 
dokumenty vernou kópiou originálu.

• Ľahká práca priamo na zariadení: Funkcia 
skenovania a tlače s využitím ľubovoľného 
pamäťového zariadenia USB umožňuje  
rýchlejšie dodanie dokumentov, keď práve 
nemáte prístup k počítaču.

•  Tlačová úloha a jej priorita: Funkcia 
Print Around (automatická priorita úloh 
s dostupnými zdrojmi) obmedzuje oneskore- 
nie tlače pozdržaním úloh, ktoré vyžadujú 
napríklad iný formát média, a vytlačí nasle- 
dujúce úlohy v tlačovej fronte. 

Skenovanie jedným dotykom

Funkcia skenovania jedným dotykom 
ponúka jedno samostatné a ľahko 
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.



Ochrana prírody ako 
súčasť prístroja
Získajte výkonné multifunkčné zariadenie 
vybavené funkciami šetrnými k životnému 
prostrediu.

•  Úspora energie a možnosť rýchleho 
spustenia zariadenia šetrí elektrickú 
energiu počas nečinnosti a udržuje stroj 
pripravený k práci.

•  Zariadenie je plne v súlade s európskou 
smernicou o obmedzení používania 
určitých nebezpečných látok (RoHS) 
a spĺňa prísne požiadavky programov 
Environmental Choice a ENERGY STAR® 
TEC verzie 1.2.

•  Niekoľko rôznych režimov tlače znižuje 
negatívny dopad na životné prostredie. 
Medzi dostupné možnosti patria pred- 
nastavená tlač na obe strany papiera, 
kontrola tlače, tlač na recyklovaný papier
a režim konceptu.

•  Inovatívne nastavenie tlačového ovládača 
Earth Smart umožňuje, aby si užívatelia 
vybrali možnosti nastavenia tlače, ktoré sú
najšetrnejšie k životnému prostrediu.

Nový štandard jednoduchosti.
Pri použití správnych nástrojov môžu veľké pracovné skupiny pracovať 
efektívnejšie, zamerať sa na najdôležitejšie úlohy a uspieť v nich. Môžete sa 
spoľahnúť, že zariadenie rady WorkCentre™ 5865/5875/5890 zjednoduší zložité 
pracovné postupy a prispôsobí sa vášmu spôsobu práce. 

•  Špičkový farebný dotykový displej: 
Ponúka príjemný vzhľad a ovládanie typické 
pre spoločnosť Xerox, jasné a intuitívne ikony 
a ľahký prístup ku všetkým hlavným funkciám 
priamo z hlavnej obrazovky.

•  Menej zásahov užívateľa predstavuje  
menej odstávok. Náš nový efektívnejší toner  
vydrží dlhšie, jeho výmena užívateľom je 
rýchlejšia a ponúka vynikajúcu kvalitu tlače.

•  Užitočné funkcie pre jednoduchú obsluhu: 
Integrovaný video pomocník ponúka rýchlu 
pomoc pri riešení problémov priamo na 
ovládacom paneli.

•  Skutočne univerzálny tlačový ovládač: 
Tlačový ovládač Xerox® Global Print Driver® 
(X-GPD) umožňuje správcom IT inštalovať, 
aktualizovať a spravovať zariadenia spoloč- 
nosti Xerox® i zariadení iných výrobcov po- 
mocou jediného ovládača. Ponúka  
konzistentné, ľahko ovládateľné rozhranie  
pre koncového užívateľa, znižuje počet 
hovorov s telefonickou podporou 
a zjednodušuje správu tlačových služieb.

•  Rozšírené funkcie kopírovania a tlače: 
Stroje rady WorkCentre 5865/5875/5890 
výrazne zjednodušujú každodennú prácu 
v kancelárii a podporujú špecializované 
tlačové aplikácie, ako napr. anotácie, 
Batesovo razítko, kopírovanie ID preukazov, 
schopnosť tlače záložiek do radičov 
a programovanie komplexných úloh.

•  Konzistentný spôsob užívateľského 
ovládania: Zariadenia rady WorkCentre 
5865/5875/5890 sú vybavené rovnakou 
technológiou radiča ako naše najnovšie 
multifunkčné tlačiarne s možnosťou tlače 
formátu A3, a podobný vzhľad a funkcie 
tak užívateľom zjednodušujú ich ovládanie. 
Viac informácií o prelomovej technológii 
radiča ConnectKey nájdete na stránkach 
www.office.xerox.com/connectkey.



Ochrana citlivých dát. 
Práca so špičkovým výkonom je zbytočná, pokiaľ nie sú dáta, dôležité
pre úspech podnikania, dobre chránené. Preto spoločnosť Xerox vyvinula 
zariadenia rady WorkCentre™ 5865/5875/5890 s najkomplexnejšou sadou   
pokročilých funkcií, technológií a riešení od popredných výrobcov bezpečnost-
ných produktov, ktoré zaisťujú nepretržitú a rozsiahlu ochranu dát. 

Partnerstvo za účelom ochrany 
vášho majetku

Radič Xerox® ConnectKey™ je vybavený 
mimo iných štandardných bezpečnostných 
funkcií aj technológiou McAfee®. Zoznámte 
sa s prvou radou multifunkčných zariadení 
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 systémové súbory. 
Preto už nie je vždy nutné vykonávať ručné 
aktualizácie softvéru kvôli najnovším 
bezpečnostným hrozbám. Plynulá integrácia 
so sadou nástrojov pre multifunkčné 
zariadenia Xerox® a so softvérom McAfee 
ePO uľahčuje sledovanie a monitorovanie
aktivít.

Naviac automatická integrácia technológie 
Cisco® TrustSec zaisťuje kompletnú 
viditeľnosť všetkých koncových bodov 
multifunkčných zariadení s technológiou
ConnectKey, a umožňuje tak uplatnenie 
bezpečnostných zásad IT a dodržanie
súladu.

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

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

•  Proaktívna správa hrozieb: Táto funkcia 
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 5865/5875/5890 spĺňajú 
požiadavky najnovších bezpečnostných 
štandardov vo všetkých oboroch vrátane  
štátnej správy, finančníctva a zdravotníctva.  
Medzi ne patrí certifikácia Common Criteria , 
(prebieha), HIPAA, legislatíva v oblasti  
ochrany údajov, COBIT a ďalšie. Tieto stroje  
dokážu spĺňať požiadavky ktoréhokoľvek  
štandardu a zároveň poskytovať všetky 
potrebné funkcie.

•  Úplný prehľad: Predchádzajte krádežiam 
IP adries a zaistite stále fungovanie vďaka
úplnému prehľadu o stave zariadenia a siete. 
Vďaka funkciám správy zásad zabezpečenia
a sledovania všetkých činností zariadenia 
s funkciou Audit Log, sú užívatelia informo- 
vaní o tom, kto a kedy použil akú funkciu.



Vzdialené sledovanie a správa

Funkcia vzdialeného ovládacieho 
panelu umožňuje používať užívateľské 
rozhranie v zariadení rady WorkCentre 
5865/5875/5890 na diaľku z ktorejkoľvek 
pracovnej stanice v kancelárii, ako by ste stáli 
pri samotnom zariadení. Môžete vzdialene 
školiť užívateľov a konfigurovať nastavenia
zariadenia. Integrované zabezpečenie pritom 
zabráni viacnásobnému súčasnému 
použitiu ovládacieho panela na diaľku.

Skutočné podnikanie v skutočnom svete.
Dnešné tempo podnikania si vyžaduje nepretržitý prístup k technológii,  
ktorá uľahčí vašu prácu, a to odkiaľkoľvek. Prostredníctvom našich mobilných  
riešení sa môžu profesionáli pripojiť v kancelárii i na cestách a užiť si tak slobodu 
a flexibilitu, vďaka čomu dokážu udržať krok s požiadavkami obchodného sveta  
a môžu pracovať prakticky kdekoľvek, kam ich práca zavedie. 

Ničím neobmedzená voľnosť
Stroje rady WorkCentre™ 5865/5875/5890 
umožnia vašim zamestnancom v kancelárii 
spravovať funkcie zariadení z ktoréhokoľvek 
pracoviska. Mobilní užívatelia získajú prístup  
ku komunikačným nástrojom a budú tak môcť 
naplno 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 alebo káblov. Vďaka funkcii AirPrint 
môžete automaticky vyhľadať zariadenie rady 
WorkCentre 5865/5875/5890 v kancelárskej
sieti Wi-Fi a pripojiť sa k nemu.

•  Xerox® Mobile Print a omnoho viac: 
Spoločnosť Xerox pomocou svojich produktov 
umožňuje bezpečnú a presnú tlač z väčšiny 
mobilných zariadení v ľubovoľnej bežnej či 
multifunkčnej tlačiarni bez ohľadu na značku. 
Spoločnosť Xerox zároveň poskytuje voliteľné 
IT funkcie, ako napr. prístup prostredníctvom 
kódu PIN alebo podporu niekoľkých mobilných 
operačných systémov. Viac informácií nájdete 
na adrese www.xerox.com/mobile.



Rada WorkCentre 5800 je 
optimalizovaná pre:

Produktivita Skenovanie

Zabezpečenie Práca v sieti

Riešenie Sieť Wi-Fi

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 sú k dispozícii priamo 
na zariadení rady WorkCentre 5865/5875/5890. 
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 zložiek 
systému Windows®. Vďaka automatickému 
prevodu dokumentov do inteligentnej 
a štruktúrovanej podoby, prehľadnému systému 
názvov súborov a nástrojom pre smerovanie 
získajú užívatelia viac ako len základné dátové 
úložisko a funkciu vytvárania súborov PDF.

•  Xerox® ConnectKey Cloud: Táto služba 
umožňuje ľahké, bezpečné a prispôsobiteľné 
skenovanie do obľúbených cloudových úložísk, 
ako sú Dokumenty Google, SalesForce.com, 
Office 365 či 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. 

Vstup papiera

1     
Automatický podávač dokumentov s jedným 
priechodom skenuje dokumenty rýchlosťou až 
200 obrázkov za minútu.

2   
Ručný podávač na 100 listov pracuje s ťažkým 
papierom až do gramáže 216 g/m².

3     
Dva univerzálne zásobníky na 500 listov možno 
upraviť až na formát A3.

4   
Voliteľný podávač obálok (nahrádza zásobník 2) 
umožňuje bezproblémové podávanie až 50 obálok.

5     
Vysokokapacitný tandemový zásobník poskytuje 
kapacitu až 3 600 listov formátu A4.

6     
Vysokokapacitný podávač na 4 000 listov formátu  
A4 (voliteľný) umožňuje zvýšiť celkovú kapacitu až  
na 8 700 listov. Prípadne môžete využiť možnosti  
pridania sady ku vkladaniu kratšou stranou na 2 000 
listov vo formáte A4 alebo A3.

Voľby pre dokončenie dokumentov

7     
Niekoľko možností dokončenia dokumentu ponúka
voľby vhodné pre každú pracovnú skupinu. Vyberte 
si zo základných funkcií (zošívanie alebo dierovanie) 
alebo pokročilých funkcií k vytvoreniu viazaných či
prekladaných brožúr alebo skladanie typu Z a C.

1

2

34
6 7

5



Podrobnosti o technických údajoch a funkciách nájdete na stránkach www.xerox.com/office/
WC5865_75_90Specs. 
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Multifunkčné systémy rady WorkCentre 5800 využívajú radič Xerox® ConnectKey™. Tieto systémy sa veľmi ľahko 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 všetky dáta. Viac informácií nájdete na stránkach 
www.xerox.com/connectkey.

Technické údaje 
zariadenia WorkCentre 5865 WorkCentre 5875 WorkCentre 5890

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

Pracovná záťaž1 Až 250  000 strán/mesiac Až 300  000 strán/mesiac Až 400  000 strán/mesiac

Pevný disk / procesor / pamäť             160 GB / 1 GHz dvojadrový / 2 GB

Pripojenie          10/100/1000Base-T Ethernet, priama tlač z vysokorýchlostného portu USB 2.0, voliteľný adaptér siete Wi-Fi (vďaka bezdrôtovému adaptéru USB spoločnosti Xerox®)

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

Kopírovanie a tlač
Rýchlosť vytlačenia prvej strany         6,2 sekundy

Rýchlosť kopírovania prvej strany      2,9 sekundy z dokumentového skla / 5,9 sekundy z automatického podávača dokumentov s jedným priechodom

Rozlíšenie kopírovania a tlače             Vstup v rozlíšení až 600 × 600 dpi / interpolovaný výstup 4 800 × 600 dpi

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

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

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

Skenovanie       Štandardne      Skenovanie do siete/e-mailu/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, podpora rozhrania TWAIN

 Voliteľne ConnectKey for SharePoint, ConnectKey Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE, Xerox® Scan to PC Desktop

Faxovanie            Štandardne Internetový fax, vytvorenie faxovej úlohy, sada sieťového faxového servera

 Voliteľne Presmerovanie faxu do e-mailu alebo SMB, Walk-up Fax (voliteľne s jednou a dvoma linkami, zahŕňa LAN Fax)

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, riešenie Cisco® TrustSec, 
overovanie v sieti, šifrovanie SSL, protokol SNMPv3, Audit Log, riadenie prístupu, práva užívateľov

Voliteľne McAfee Integrity Control, zabezpečený prístup Xerox®, sada čipových kariet Smart Card (CAC/PIV, .NET)

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

 Voliteľne Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Vstup papiera  Štandardne  Automatický podávač dokumentov s jedným priechodom: 200 listov; rýchlosť: až 200 obr./min (duplexný režim); formát: 125 x 138 mm až 297 x 432 mm
Ručný podávač: 100 listov; užívateľské formáty: A6 až A3
Zásobníky 1-2: 500 listov každý; užívateľské formáty: A5 až A3
Vysokokapacitný tandemový zásobník: celkom 3 600 listov (1 600 a 2 000 listov); formát: A4

 Voliteľne Vysokokapacitný podávač: 4 000 listov, formát: A4 dlhšou stranou napred
Sady pre vysokokapacitný podávač (nutný vysokokapacitný podávač): sada pre vkladanie formátu A3 kratšou stranou s kapacitou 2 000 listov alebo sada
pre vkladanie formátu A4 kratšou stranou s kapacitou 2 000 listov
Zásobník na obálky (nahradzuje zásobník 2): až 50 obálok: DL, C5

Výstup papiera /  
Možnosti dokončenia
                                       Štandardne      Odsadzovací výstupný zásobník (len modely 5865/5875): 300 listov

 Voliteľne Kancelársky finišer (len modely 5865/5875): zásobník na 2 000 + 250 listov, viacpolohové zošívanie až 50 listov, voliteľné dierovanie
Kancelársky finišer so zariadením pre tvorbu brožúr (len modely 5865/5875): zásobník na 2 000 + 250 listov, viacpolohové zošívanie až 50 listov, tvorba brožúr 
s väzbou, voliteľné dierovanie
Vysokokapacitný finišer: zásobník na 3 000 + 250 listov, viacpolohové zošívanie až 100 listov, voliteľné dierovanie
Vysokokapacitný finišer so zariadením pre tvorbu brožúr: zásobník na 3 000 + 250 listov, viacpolohové zošívanie 100 listov, tvorba brožúr s väzbou, vol. dierovanie
Zariadenie pre sklad do tvaru Z/C (s vysokokapacitným finišerom a zariadením pre tvorbu brožúr): pridáva skladanie formátu A4 do tvaru C a Z
Vkladač (s vysokokapacitným finišerom a vysokokapacitným finišerom so zariadením pre tvorbu brožúr)): pridáva predtlačené vložené listy
Zošívačka:  zošívanie 50 listov (s gramážou 75 g/m²), vrátane pracovnej plochy

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

Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890




