
Xerox® WorkCentre®

5945/5955
Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικό 
σύστημα Α3

Πολυλειτουργικό σύστημα 
Xerox® WorkCentre® 5945/5955
Απλούστευση παραγωγικότητας στο χώρο του γραφείου.
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Η πραγματική αξία της 
επένδυσης σε τεχνολογία 
γραφείου δεν είναι πάντα 
πρόδηλη και εμφανής. 
Οι ενέργειες που κάνει στο 
παρασκήνιο σάς βοηθούν να 
είστε πιο παραγωγικοί και να 
εργάζεστε όπως θέλετε. Με το 
Xerox® WorkCentre® 5945/5955 
μπορείτε να βελτιώνετε τις 
καθημερινές δυνατότητες και 
να εργάζεστε πιο έξυπνα, πιο 
αποτελεσματικά και οικονομικά, 
και με περισσότερη ασφάλεια, 
έτσι θα επικεντρώνεστε σε ό,τι 
έχει περισσότερη σημασία για 
την επιχείρησή σας.
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Συντήρηση χωρίς προσπάθεια

Το Xerox® WorkCentre 5945/5955 έχει 
σχεδιαστεί με γνώμονα την ευχρηστία. 
Η συντήρηση ρουτίνας εξορθολογίζεται 
με πλήρη πρόσβαση στη διαδρομή 
χαρτιού. Δεν είναι πλέον ανάγκη να 
ζητήσετε 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.

• Πάντα εντός προθεσμίας. Το WorkCentre 
5945/5955 σας βοηθάει να εκτελείτε 
μεγάλο όγκο εργασίας με εντυπωσιακή 
ταχύτητα αντιγραφής και εκτύπωσης 45 
έως 55 σελ./λεπτό.

• Σάρωση με ταχύτητα έως και 200 
είδωλα το λεπτό (ταχύτητα λειτουργίας 
διπλής όψης). Η έγχρωμη σάρωση 
ενός περάσματος επιτρέπει τη γρήγορη 
ηλεκτρονική διανομή ολόχρωμων 
εγγράφων για πιο αποτελεσματική και 
εντυπωσιακή επικοινωνία.

• Σάρωση που είναι προσαρμοσμένη 
στη ροή εργασίας σας. Δημιουργήστε 
ένα αποκλειστικό, εύχρηστο κουμπί 
σάρωσης στο περιβάλλον εργασίας της 
συσκευής σας με έγχρωμη οθόνη αφής, 
χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα σάρωσης 
με ένα πάτημα. Κάθε κουμπί σάρωσης 
ενός πατήματος που δημιουργείτε μπορεί 
να αντιστοιχιστεί σε συγκεκριμένη ροή 
εργασίας σάρωσης, για γρήγορη διανομή 
αρχείων και αρχειοθέτηση.

• Περισσότερη εκτύπωση για περισσότερο 
χρόνο. Η χωρητικότητα χαρτιού 4.700 
φύλλων συνεπάγεται μεγαλύτερα τιράζ 
με λιγότερες διακοπές. Επιπλέον, με τις 

πολλαπλές επιλογές τελικής επεξεργασίας, 
έχετε ευελιξία για απλές και σύνθετες 
εργασίες.

• Εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης 
και αντιγραφής. Επωφεληθείτε από 
πραγματική ανάλυση 1200 x 1200 dpi 
χρησιμοποιώντας τον πιο πρόσφατο 
γραφίτη Xerox® Emulsion Aggregation (EA). 

• Απλότητα με αυτόνομες λειτουργίες. 
Εκτυπώστε από και σαρώστε σε 
οποιαδήποτε συσκευή μνήμης USB για 
πιο γρήγορη διανομή εγγράφων όταν δεν 
βρίσκεστε στον υπολογιστή σας.

• Προσαρμόστε τις λύσεις σας. 
Η τεχνολογία Xerox Extensible Interface 
Platform® χωρίς διακομιστή επιτρέπει 
την εκτέλεση διαδικασιών δημιουργίας 
εφαρμογών σε συσκευές Xerox® οι 
οποίες βασίζονται στην τεχνολογία 
Xerox® ConnectKey®, χωρίς ανάγκη για 
πρόσθετη υποδομή IT. Έτσι μπορείτε 
να απλοποιήσετε και να εξατομικεύσετε 
τη χρηστικότητα της συσκευής σας με 
μια μεγάλη σειρά δυνατοτήτων, από 
εφαρμογές υποστήριξης μέχρι σάρωση.

Παραγωγικότητα που θα σας καταπλήξει.
Το θέμα δεν είναι μόνο να κάνετε τη δουλειά σας. Αφορά επίσης την 
παραγωγικότητα, την ευελιξία και την αξιοπιστία με συνέπεια. Το Xerox® WorkCentre® 
5945/5955 σάς προσφέρει ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα, με ένα ισχυρό μείγμα 
δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών που θα σας βοηθήσουν να υπερβείτε τις 
προσδοκίες σας στο χώρο εργασίας, σήμερα και κάθε ημέρα. 
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Ενσωματωμένες δυνατότητες μείωσης 
της κατανάλωσης

Αποκτήστε ένα πανίσχυρο πολυλειτουργικό 
σύστημα που περιλαμβάνει χαρακτηριστικά 
με σεβασμό προς το περιβάλλον.

• Η εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη 
γρήγορη εκκίνηση μειώνει την κατανάλωση 
ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται, ενώ 
η συσκευή παραμένει σε ετοιμότητα για 
άμεση δράση.

• Πλήρης συμμόρφωση με την Οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS), 
Περιβαλλοντική Επιλογή και "πληροί ή 
υπερβαίνει το πρότυπο ENERGY STAR® 
v2.0".

• Διατίθενται πολλαπλές ρυθμίσεις 
εκτύπωσης για μείωση του αντίκτυπου στο 
περιβάλλον. Στις επιλογές περιλαμβάνεται 
προεπιλεγμένη εκτύπωση διπλής όψης, 
εκτύπωση δοκιμίων, εκτύπωση σε 
ανακυκλωμένο χαρτί και λειτουργία 
πρόχειρης εκτύπωσης.

• Οι καινοτόμες ρυθμίσεις του προγράμματος 
οδήγησης εκτύπωσης Earth Smart 
επιτρέπουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές 
εκτύπωσης με ιδιαίτερο σεβασμό για το 
περιβάλλον.

• Απλή και εύχρηστη έγχρωμη οθόνη 
αφής. Ελέγξτε τη ροή εργασίας με ευκολία 
απευθείας από το περιβάλλον εργασίας 
στην αρχική οθόνη, χρησιμοποιώντας 
έντονα, απλά εικονίδια και λειτουργίες για 
τα οποία φημίζονται οι συσκευές Xerox®.

• Λιγότερη ανάγκη για παρέμβαση 
χρήστη που συνεπάγεται λιγότερο χρόνο 
διακοπής των εργασιών. Ο νέος, πιο 
αποδοτικός γραφίτης διαρκεί περισσότερο, 
μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα από 
οποιονδήποτε χρήστη, ενώ παράλληλα 
εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα εικόνας.

• Χρήσιμες αυτόνομες λειτουργίες. 
Τα ενσωματωμένα βίντεο βοήθειας 
εξασφαλίζουν γρήγορη αντιμετώπιση 
προβλημάτων από τον μπροστινό πίνακα.

• Εγκαταστήστε, αναβαθμίστε και 
διαχειριστείτε τις συσκευές από ένα 
μόνο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. 
Το Xerox® Global Print Driver® παρέχει 
ένα ομοιόμορφο, εύχρηστο περιβάλλον 
εργασίας που επιτρέπει στους διαχειριστές 
IT να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται 
συσκευές της Xerox® και τρίτων κατασκευα-
στών, μειώνοντας τον αριθμό των κλήσεων 
τεχνικής υποστήριξης και απλοποιώντας τη 
διαχείριση των υπηρεσιών εκτύπωσης.

• Απλοποιήστε τις καθημερινές εργασίες 
γραφείου με εξελιγμένες δυνατότητες 
αντιγραφής και εκτύπωσης. 
Επωφεληθείτε από τη μεγάλη γκάμα 
υποστήριξης για εξειδικευμένες εφαρμογές 
εκτύπωσης, όπως επισημείωση, σφράγιση 
Bates, αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 
1 σελίδα) και προγραμματισμό σε επίπεδο 
σελίδας.

• Άνεση για το χρήστη και ομοιομορφία 
περιβάλλοντος. Καθώς το Xerox® 
WorkCentre 5945/5955 χρησιμοποιεί  
την ίδια τεχνολογία controller με τα  
άλλα τρέχοντα πολυλειτουργικά μας 
συστήματα, παρέχει συνέπεια και άνεση 
την οποία αναζητούν και εκτιμούν οι 
χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την καινοτόμο τεχνολογία 
Xerox® ConnectKey®, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.connectkey.com.

Η απλότητα ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο εύκολη.
Μετατρέψτε την περιπλοκότητα σε ανώτερο επίπεδο απλότητας. Το Xerox® 
WorkCentre® 5945/5955 σας παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία – έτσι μπορείτε να 
επικεντρωθείτε σε εργασίες που έχουν πραγματικά σημασία.
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Ισχυρές συνεργασίες.

Το WorkCentre 5945/5955 περιλαμβάνει 
ενσωμάτωση με την τεχνολογία McAfee®, 
με αποτέλεσμα την πρώτη σειρά 
πολυλειτουργικών συστημάτων που 
αυτοπροστατεύονται από ενδεχόμενες 
εξωτερικές απειλές. Η τεχνολογία κατάλογου 
εγκεκριμένων αρχείων της McAfee 
διασφαλίζει ότι στις συσκευές σας θα 
εκτελούνται μόνο ασφαλή, προεγκεκριμένα 
αρχεία ή λειτουργίες, ελαχιστοποιώντας 
την ανάγκη μη αυτόματης ενημέρωσης των 
επιπέδων προστασίας του λογισμικού από 
νέες απειλές κατά της ασφάλειας. Επίσης, 
χάρη στην εύκολη ολοκλήρωση με το σύνολο 
εργαλείων Xerox® Managed Print Services και 
το McAfee ePolicy (ePO), η ιχνηλάτηση και η 
παρακολούθηση είναι εύκολες εργασίες.

Επιπλέον, η αυτόματη ολοκλήρωση με το 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) 
παρέχει ολοκληρωμένη ορατότητα όλων 
των τελικών σημείων των πολυλειτουργικών 
συστημάτων με δυνατότητα ConnectKey®, 
ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή πολιτικών 
ασφαλείας που βασίζονται στην πληροφορική 
τεχνολογία, καθώς επίσης η συμμόρφωση.

• Προστατεύστε τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες σας.  Προστατεύστε όλα τα 
ευαίσθητα δεδομένα με κρυπτογραφημένα 
αρχεία PDF για σάρωση, κρυπτογράφηση 
σκληρού δίσκου, συμβατότητα με το 
πρότυπο 256-bit AES FIPS 140-2 και 
λειτουργία Image Overwrite με διεργασία 
τριπλής επεγγραφής δεδομένων που 
διασφαλίζει την πλήρη διαγραφή όλων των 
κατακερματισμένων δεδομένων.

• Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση. Αποτρέψτε τη μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή 
χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας 
στο δίκτυο με ή χωρίς συμπληρωματικό 
έλεγχο ταυτότητας μέσω συσκευών 
ανάγνωσης Magstripe, επαφής και Smart 
card (CAC/PIV/.Net), δικαιώματα χρήστη 
Xerox® αναλόγως του ρόλου και σύνδεση 
σε επίπεδο λειτουργίας, καθώς επίσης 
φιλτράρισμα διευθύνσεων IP.

• Προληπτική διαχείριση απειλών. 
Παρακολουθεί τις νέες ευπάθειες και 
παρέχει διορθώσεις κώδικα όταν είναι 
απαραίτητο, διασφαλίζοντας ότι ο 
εξοπλισμός σας είναι ενημερωμένος 
και τα δεδομένα σας παραμένουν 
ασφαλή. Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε 

τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις μέσω 
τροφοδοσιών RSS και να παραμένετε 
ενήμεροι μέσω του  
www.xerox.com/security.

• Διατηρήστε τη συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς. Οι συσκευές WorkCentre 
5945/5955 συμμορφώνονται με τα 
πιο πρόσφατα πρότυπα σε διάφορους 
κλάδους, όπως το δημόσιο, τα 
χρηματοοικονομικά και την παροχή 
υπηρεσιών υγείας. Περιλαμβάνονται 
τα πρότυπα Common Criteria (υπό 
αξιολόγηση), HIPAA, Data Protection 
Act, COBIT και άλλα πολλά. Αυτές οι 
συσκευές μπορούν να συμμορφώνονται 
με οποιοδήποτε πρότυπο και διαθέτουν 
ελέγχους που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες σας.

• Αποκτήστε πλήρη ορατότητα. 
Αποτρέψτε την κλοπή διευθύνσεων IP 
και διασφαλίστε ότι δεν πρόκειται να 
υπάρξει άρνηση υπηρεσίας, αποκτώντας 
συνολική ορατότητα της συσκευής και 
του δικτύου. Με τη διαχείριση πολιτικών 
ασφαλείας και την παρακολούθηση όλων 
των δραστηριοτήτων στη συσκευή με το 
Audit Log, μπορείτε να γνωρίζετε ποιος είχε 
πρόσβαση σε τι και πότε.

Εργαστείτε με μεγαλύτερη ασφάλεια από ποτέ 
άλλοτε.
Νιώστε ασφάλεια. Αποκτήστε σιγουριά. Το Xerox® WorkCentre® 5945/5955 
διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη σειρά εξελιγμένων δυνατοτήτων ασφάλειας και 
τεχνολογία από κορυφαίους ηγέτες στον τομέα της ασφάλειας, για ολοκληρωμένη 
προστασία 24/7 των πιο ευαίσθητων δεδομένων σας. 
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Ακολουθήστε τους ρυθμούς της 
επιχείρησής σας, όπου και αν σας 
οδηγήσει.
• Αποκτήστε ελευθερία κινήσεων με 

προαιρετική συνδεσιμότητα Wi-Fi. 
Εξασφαλίστε ότι οι εργαζόμενοι θα 
παραμένουν συνδεδεμένοι στις συσκευές, 
χωρίς ανάγκη για καλώδια και πρίζες.

• Apple® AirPrint. Εκτυπώστε φωτογραφίες 
και σημαντικά έγγραφα γραφείου από το 
Apple iPhone® ή το iPad® χωρίς την ανάγκη 
για εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης 
ή σύνδεσης καλωδίων. Με το AirPrint, 
μέσω του δικτύου Wi-Fi στο γραφείο σας, 
το iPhone ή το iPad εντοπίζει αυτόματα 
και συνδέεται σε συσκευή της σειράς 
WorkCentre 5945/5955 που διαθέτει 
δυνατότητα AirPrint.

• Xerox® Mobile Print και άλλα πολλά. 
Η Xerox διαθέτει όλες τις επιλογές για 
ασφαλή εκτύπωση ακριβείας από τις 
περισσότερες φορητές συσκευές, σε 
οποιονδήποτε εκτυπωτή ή πολυλειτουργικό 
σύστημα, ανεξάρτητα από τη μάρκα. 
Επιπλέον, η Xerox προσφέρει προαιρετικές 
δυνατότητες που διευκολύνουν το 
προσωπικό IT, όπως πρόσβαση με κωδικό 

PIN και πολλαπλά λειτουργικά συστήματα 
για φορητές συσκευές. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία 
www.xerox.com/mobile.

• Απομακρυσμένη παρακολούθηση 
και διαχείριση. Με τον πίνακα 
απομακρυσμένου ελέγχου μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε την επιφάνεια εργασίας 
των μοντέλων WorkCentre 5945/5955 
από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας 
γραφείου, σαν να βρισκόσασταν 
δίπλα στη συσκευή. Μπορείτε να 
εκπαιδεύσετε απομακρυσμένα τους 
χρήστες και να ορίσετε τις ρυθμίσεις 
της συσκευής έχοντας τη σιγουριά ότι η 
ενσωματωμένη ασφάλεια επιτρέπει μόνο 
μία εξουσιοδοτημένη λειτουργία τη φορά, 
προκειμένου να αποτραπούν οι πολλαπλές 
απομακρυσμένες διαδικασίες.

• Με πιστοποίηση Mopria™.  
Η πιστοποίηση Mopria απλοποιεί την 
εμπειρία φορητής εκτύπωσης για tablet 
και smartphone σε πολλές συσκευές 
εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή 
WorkCentre 5945/5955.

Είστε έτοιμοι, όποια κατεύθυνση και αν 
ακολουθήσει η επιχείρησή σας.
Στο σημερινό χώρο εργασίας, χρειάζεστε πρόσβαση στην τεχνολογία από 
οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή. Οι λύσεις φορητότητας που προσφέρουμε 
δίνουν στους σύγχρονους εργαζομένους την ελευθερία και την ευελιξία για να 
κάνουν τη δουλειά τους τόσο στο γραφείο, αλλά και εκτός.

Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας.

Είτε σαρώνετε και διαχειρίζεστε έγγραφα στο 
δίκτυο του γραφείου είτε σε κάποια υπηρεσία 
cloud στο Internet, μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις λύσεις ροής εργασίας σάρωσης 
από οποιοδήποτε WorkCentre 5945/5955 
χάρη στην ισχύ των λύσεων Xerox® Workflow 
Solutions*, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την 
πλατφόρμα Xerox Extensible Interface Platform®.

• Xerox® ConnectKey® για SharePoint® ή 
Xerox® ConnectKey® για DocuShare®. 
Σαρώστε αρχεία απευθείας στο Microsoft® 
SharePoint ή στο Xerox® DocuShare® και 
άλλους φακέλους των Windows®. Επιπλέον, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες 
δυνατότητες πέρα από τη βασική αποθήκευση 
αρχείων και τη δημιουργία PDF, με αυτόματη 
μετατροπή εγγράφων σε έξυπνα, δομημένα 
δεδομένα χρησιμοποιώντας εύχρηστα 
εργαλεία ονοματοδοσίας και δρομολόγησης.

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Παρέχει εύκολη, ασφαλή, κλιμακούμενη 
σάρωση σε δημοφιλείς χώρους αποθήκευσης 
που βασίζονται σε cloud, όπως τα Google 
Docs™, SalesForce.com, Office 365 και 
Dropbox™, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες 
ροές εργασίας που αξιοποιούν την τεχνολογία 
Xerox Extensible Interface Platform. Μάθετε 
περισσότερα σχετικά με τις λύσεις Xerox® 
Workflow Solutions στη διεύθυνση  
www.office.xerox.com/software-solutions.

* Οι προαιρετικές λύσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με 
την περιοχή. 
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Επιλογές σύνθεσης
Οι πολλές επιλογές τελικής 
επεξεργασίας σάς επιτρέπουν να 
προσθέσετε τις δυνατότητες που 
είναι κατάλληλες για μεμονωμένες 
ομάδες εργασίας. Επιλέξτε βασικά 
χαρακτηριστικά, όπως συρραφή και 
διάτρηση, ή εξελιγμένες δυνατότητες 
για την παραγωγή σελιδοποιημένων, 
διπλωμένων booklet με συρραφή στη 
ράχη. 

Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων  
Στοίβαξη έως και 400 φύλλα. 

Office Finisher 
Επωφεληθείτε από τη δυνατότητα 
συρραφής έως και 50 φύλλων σε 
πολλαπλές θέσεις (απλή/διπλή) 
μεταβλητού μεγέθους και προαιρετική 
διάτρηση 2/4 οπών. Στοίβαξη με 
διαχωρισμό δεσμίδων έως και 2.000 
φύλλων

Office Finisher με μονάδα 
δημιουργίας booklet 
Προσθήκη δυνατοτήτων δημιουργίας 
booklet με τον Office Finisher που 
διαθέτει μονάδα δημιουργίας booklet. 
Δημιουργήστε booklet μέχρι και 15 
φύλλων, είτε με δίπλωμα είτε με 
συρραφή στη ράχη.

 Το προαιρετικό βοηθητικό συρραπτικό 
συρράφει έως και 50 φύλλα χαρτιού 
(συνιστάται η χρήση με την προαιρετική 
επιφάνεια εργασίας).

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

 Ο βοηθητικός δίσκος bypass των 100 φύλλων 
χειρίζεται βαρύ χαρτί βάρους μέχρι 216 gsm.

 3 Οι δύο δίσκοι γενικής χρήσης 500 φύλλων 
ρυθμίζονται για μεγέθη μέχρι A3.

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

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

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

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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8.7%
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15.9%

12.3%

12.5%

9.8%

7.5%

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

$190  ............................................................................................................

$180  ............................................................................................................

$170  ............................................................................................................

$160  ............................................................................................................

$150  ............................................................................................................

$140  ............................................................................................................

$130  ............................................................................................................

$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® 5945/5955 Βελτιστοποιημένο για:

Παραγωγικότητα Σάρωση Ασφάλεια Δικτύωση Λύσεις Wi-Fi
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Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 5945/5955 διαθέτει τεχνολογία Xerox® ConnectKey®. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com.
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
συσκευής WorkCentre 5945 WorkCentre 5955

Ταχύτητα Έως 45 σελ./λεπτό A4 / Έως και 31 σελ./λεπτό A3 Έως και 55 σελ./λεπτό A4 / Έως και 31 σελ./λεπτό A3

Φόρτος εργασίας1 Μέχρι 175.000 σελίδες/μήνα Μέχρι 200.000 σελίδες/μήνα

Σκληρός δίσκος / Επεξεργαστής / 
Μνήμη

Ελάχιστο 250 GB / 1 GHz διπλού πυρήνα / 2 GB

Συνδεσιμότητα 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, προαιρετικό Wi-Fi (με κιτ ασύρματης συνδεσιμότητας)

Λειτουργίες controller Ενοποιημένος κατάλογος διευθύνσεων, πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου, υποστήριξη online (πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το 
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή), αναπαραγωγή ρυθμίσεων παραμέτρων

Aντιγραφή και 
εκτύπωση
Ανάλυση αντιγραφής και 
εκτύπωσης Αντιγραφή: Μέχρι 600 x 600 dpi. Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 1200 dpi

Χρόνος πρώτου αντιγράφου 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, ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart, αναγνώριση εργασίας, δημιουργία booklet, αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων 
προγράμματος οδήγησης, αμφίδρομη κατάσταση, κλιμάκωση, παρακολούθηση εργασιών

Εκτύπωση εν κινήσει Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (προαιρετικά), Xerox® Mobile Print Cloud (προαιρετικά), Xerox® PrintBack, με πιστοποίηση Mopria™, Xerox® Print 
Service (πρόσθετο για Android™)

Σάρωση  Στάνταρ Προορισμοί: Σάρωση σε θυρίδα, σάρωση σε USB, σάρωση σε email, σάρωση σε δίκτυο Μορφές αρχείων: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Βοηθητικά 
χαρακτηριστικά: Scan to Home, σάρωση με ένα πάτημα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, μονοσέλιδο/πολυσέλιδο PDF / XPS / TIFF, γραμμικοποιημένο PDF / 
PDF/A

Προαιρετικά Πακέτα λογισμικού: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE and Professional

Φαξ  Στάνταρ Internet Fax, δημιουργία εργασίας φαξ, κιτ για ενεργοποίηση δικτυακού server φαξ

Προαιρετικά Προώθηση φαξ σε email ή SMB, αυτόνομο φαξ (επιλογές μίας και δύο γραμμών, περιλαμβάνει LAN Fax,  Fax Forward to Email ή SMB, Walk-up Fax)

Ασφάλεια  Στάνταρ Ενσωμάτωση McAFee®, συμβατότητα με McAfee  ePolicy (ePO), επεγγραφή σκληρού δίσκου, κρυπτογράφηση 256 bit (συμβατότητα με FIPS 140-2), 
πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408)2, ασφαλής εκτύπωση, ασφαλές φαξ, ασφαλής σάρωση, ασφαλές email, Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) Integration, έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SSL, SNMPv3, Audit Log, έλεγχοι πρόσβασης, δικαιώματα χρήστη

Προαιρετικά McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET) 

Αναφορές Στάνταρ Xerox® Standard Accounting (αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ, email), ενεργοποίηση απολογιστικών λειτουργιών (αναφορές) δικτύου

Προαιρετικά Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Τροφοδότηση χαρτιού  
Στάνταρ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ενός περάσματος: 200 φύλλα. Ταχύτητα: έως 200 είδωλα/λεπτό (διπλής όψης). Μεγέθη: 125 x 138 mm έως 297 x 432 mm
Βοηθητικός δίσκος bypass: 100 φύλλα.  Εξειδικευμένα μεγέθη: A6 έως A3, 60-216 gsm
Δίσκοι 1-2: 500 φύλλα ο κάθε ένας. Εξειδικευμένα μεγέθη: A5 έως A3
Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας: 3.600-φύλλα συνολικά (1.600 και 2.000 φύλλα), Μέγεθος A4

Προαιρετικά Κιτ δίσκου φακέλων (αντικαθιστά το Δίσκο 2): Έως και 50 φάκελοι: DL, C5

Τελική επεξεργασία/
συνθέσεις Επιλέξτε

ένα:

Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων: 400 φύλλα (5945V_K ή 5955V_K)
Office Finisher: Δίσκοι 2.000 + 250 φύλλων, ρυρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων, προαιρετική διάτρηση οπών (προσθήκη του 5945V_F ή του 5955V_F)
Office Finisher με μονάδα δημιουργίας booklet: Δίσκοι 2.000 + 250-φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων, δημιουργία booklet με δίπλωμα και 
συρραφή στη ράχη, προαιρετική μονάδα διάτρησης, συρραφή στη ράχη και δίπλωμα έως και 40 booklet, 2-15 φύλλα (προσθήκη του 5945V_F ή του 5955V_F)

Προαιρετικά Μονάδα διάτρησης για Office Finisher
Βοηθητικό συρραπτικό: συρράφει 50 φύλλα (με βάση χαρτί βάρους 75 gsm), συνιστώμενη χρήση με την προαιρετική επιφάνεια εργασίας

1 Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 2 Υπό αξιολόγηση

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Για πιο λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά, μεταβείτε στη διεύθυνση 
www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs. Δημιουργήστε και διαμορφώστε το δικό σας 
πολυλειθτουργικό σύστημα Xerox® WorkCentre 5945/5955 στη διεύθυνση 
www.buildyourownxerox.com/connectkey.

©2015 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print  
Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® και Xerox Secure Access Unified ID System® είναι εμπορικά 
σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα 
προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR και το  
σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
Ενημέρωση 1/15 BR8932 W5UBR-01XA

Άλλα βραβεία

BLI 2013 Outstanding 
Achievement in  
Innovation Award for 
Xerox® ConnectKey®  
Share to Cloud

Άρθρο Πιστοποιητικό

BLI 2013 Pick of the Year 
Award for Xerox® Mobile 
Print Cloud – Outstanding 
Small Business Mobile  
Print Solution

Άρθρο Πιστοποιητικό

BLI 2014 Pick of the 
Year Award for Xerox® 
Mobile Print Solution – 
Outstanding Enterprise 
Mobile Print Solution

Άρθρο Πιστοποιητικό

BLI 2014 Document 
Imaging Solutions  
Line of the Year Award

Άρθρο Πιστοποιητικό

ConnectKey®
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