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 עמוד במשימות של היום,
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הדפסה משולב 



הצמחת העסק שלך משמעה להיות חכם לגבי 
האופן שבו אתה עובד. זה כולל שילוב טכנולוגיה 
שיכולה לשפר תפוקה, להפוך משימות לפשוטות 

ולהגביל עלויות.

זה דורש מציאת דרכים חדשות להיות יעילים, 
שמירה על מידע קריטי ומתן פתרונות יצירתיים 

ללקוחות שלך כאשר הם זקוקים להם.

כדי לממש זאת, אתה זקוק לשותף אמיתי לצדך 
שיכול לספק פתרונות שלמים לבעיות הקריטיות 

ביותר בעסקים כיום - ולעזור לך להיות תמיד 
צעד אחד לפני הצרכים העתידיים.

 צמיחת העסק שלך מתחילה ממש כאן,
 ממש עכשיו, עם הפתרונות שמספקות

 Xerox® הטכנולוגיות של
 WorkCentre™ 7220/7225

.ConnectKey™ technology -ו



 בקר את העלויות שלך.

 הרשאות המשתמש מאפשרות הגבלה של הגישה 
למאפייני הדפסה לפי משתמש, צוות, שעה ביום או יישום. 

למשל, אפשר להגדיר שכל הודעות הדואר האלקטרוני 
ב- ®Microsoft® Outlook יוגדרו להדפסה אוטומטית 

בשחור-לבן בעוד שמצגות ®PowerPoint מודפסות בצבע.

גלה חסכונות אמיתיים בעלויות.
העסק שלך תלוי בבקרת עלוית. עם Xerox, אתה יכול לזכות ביתרון תחרותי חשוב הודות לכלים חדשניים שעוזרים 
לך לחסוך בזמן, לשלוט בעלויות, להפוך את הדרך שבה אתה מנהל הדפסה במשרד שלך לפשוטה יותר ולקבל החזר 

משמעותי על השקעתך.

צבע מרשים בעלות סבירה.

בעזרת Xerox® WorkCentre™ 7220/7225, תוכל 

להרשים את הלקוחות שלך – עם צבע עז וחסכוני במידה שווה. 

•��התאם אישית את הגדרות מנהל התקן ההדפסה שלך כדי להדפיס 
באופן חסכוני ויעיל. לדוגמה, בחר באפשרות N-up להדפסת עמודים 

מרובים בגיליון אחד כברירת מחדל. התאם הגדרות עבור יישומים 

ספציפיים, כגון הדפסת דואר אלקטרוני בשחור-לבן באופן קבוע.

•� הדפס בצורה אחראית. הגדרת ברירת המחדל של מנהל התקן 
 Earth Smart ההדפסה שלנו היא הדפסה דו-צדדית והתכונה

מאפשרת לך לבחור הגדרות ברירת מחדל אחרות שמעודדות 

שימוש אחראי, כמו למשל מניעת הדפסה של דפי כרזה.

 WorkCentre 7220/7225 חיוב קל ומדויק. ההתקנים מסדרת��•
מתחברים לרשת כדי לשלוח אוטומטית קריאות מונה וחידוש מלאי 

אוטומטי של חומרים מתכלים.

•��נהל את השימוש בהתקן ועקוב אחריו. ניהול חשבונות סטנדרטי של 
®Xerox מספק דוחות לבקרת עלויות משופרות של כל פונקציות 

 Xerox®Alliance ההתקן. הפתרונות המתקדמים של שותפי

מספקים כלים שימושיים עוד יותר עבור סביבות משרדיות 

גדולות יותר.



ניטור וניהול מרחוק.

המאפיין לוח ניהול מרחוק מאפשר לך להפעיל את ממשק 
המשתמש של WorkCentre 7220/7225 מכל 
תחנת עבודה במשרד כאילו שהיית עומד ליד ההתקן. 

הדרך משתמשים מרחוק והגדר את ההתקן עם השקט 
הנפשי המתאפשר מהעובדה שבטיחות מוטמעת מאפשרת 

פעולה מאושרת אחת בלבד בכל עת כדי למנוע פעולות 
מרחוק מרובות בו זמנית.

הנגיעה המושלמת למיטוב תהליך העבודה שלך.

מסך המגע בצבע מספק גישה נוחה למגוון יכולות הממטבות את 

תהליך העבודה. מגע פשוט הוא כל מה שדרוש כדי לסרוק קבצים 

להתקני USB או להתקנים ניידים, לחשבון הדואר האלקטרוני שלך 

או ברשת. אתה יכול אפילו ליצור קבצי PDF המאפשרים חיפוש 

 WorkCentre™ 7220/7225 .ומאובטחים במהירות ובקלות

מאפשר לך לעשות את זה והרבה יותר – ללא תוכנה או תוספות 

גוזלות זמן ויקרות.

 Xerox® רשימת טלפונים משופרת עם מועדפים. טכנולוגיית  •
™ConnectKey מאפשרת מאפיינים כמו רשימת הטלפונים 

המשופרת עם מועדפים, שמאפשרת לך לייבא באופן חלק 

את אנשי הקשר הקיימים שלך ולהפיץ אותם להתקני 

ConnectKey מרובים.

•  תמיכה מקוונת של ®Xerox. המשך לעבוד ללא הפסקה 
עם גישה מידית לעזרה מקוונת המאפשרת חיפוש ישירות 

בלוח הקדמי של ההתקן.

•  מאפיינים מועילים לעבודה מההתקן. סרטוני עזרה מוטמעים 
מספקים עזרה מהירה לפתרון בעיות ישירות בלוח הקדמי.

 Extensible התאם אישית את הפתרונות שלך. יישומי טכנולוגיית  •
Interface Platform® (EIP) ללא שרת מאפשרים בניית 

יישומים מאובטחים שיפעלו על מרכזי ההדפסה המשולבים של 

ConnectKey, ללא צורך בהגדרות IT מורכבות. זה מאפשר 
לך לפשט את שמישות ההתקן שלך בטווח של יכולות שונות 

מתמיכה ועד לסריקה.

עוזרים לך למצוא דרכים חדשות להיות פרודוקטיבי.
הזדמנויות מופיעות. היה מוכן והגב באמצעות כלים וטכנולוגיות שיכולים להפוך תהליכי עבודה לאוטומטיים, להפוך משימות 

שגרתיות לפשוטות יותר ולקחת את הפרודוקטיביות שלך לרמה גבוהה יותר.



שותפויות רבות עוצמה

Xerox® ConnectKey™ Controller כולל 
אינטגרציית טכנולוגיה של ®McAfee, שתוצאתה הסדרה 

הראשונה של מרכזי הדפסה משולבים שמגנים על עצמם 
מאיומים חיצוניים אפשריים. טכנולוגיית הרשימה הלבנה 
של McAfee מבטיחה שרק קבצים בטוחים ומאושרים 

מראש מבוצעים בהתקנים שלך, כך שכמעט אין צורך לעדכן 
ידנית רמות תוכנה כדי להתגונן בפני איומי אבטחה חדשים.  

 Managed Print כמו כן, שילוב חלק עם ערכת הכלים
Services (שירותי הדפסה מנוהלת) של ®Xerox ועם 

McAfee ePolicy (ePO) מאפשר מעקב וניטור קלים.

 Cisco® TrustSec בנוסף, אינטגרציה אוטומטית של
Identity Services Engine (ISE) מספקת ראות 

מקיפה של כל נקודות הקצה של מרכזי הדפסה משולבים של 
ConnectKey כדי לאכוף מדיניות אבטחה סביב מערכת 

IT ועמידה בתקנים.

אבטחה מקיפה להגנה מלאה.
להצלחת העסק שלך חיוני שמידע רגיש יישאר מוגן. מסיבה זו אנו פורסים את ערכת המאפיינים, הטכנולוגיות והפתרונות 
המלאה ביותר ופתרונות ממובילים בתעשיית האבטחה שמפחיתים את הסיכון על ידי הגנה על נקודות גישה פגיעות ומידע 

עסקי חיוני.

•  הגן על המידע הסודי שלך. הגן על נתונים רגישים בעזרת קבצי 
PDF מוצפנים לסריקה; הצפנה מלאה של הכונן הקשיח, התואמת 

 Hard Drive 256; וכן-bit AES FIPS 140-2 לתקן

Image Overwrite (שכתוב מידע בכונן הקשיח, ללא 
אפשרות שיחזור) עם תהליך מחיקה בן 3 מעברים כדי להבטיח 

מחיקה מלאה של כל הנתונים.

•  מניעת גישה לא מורשית. אפשר למשתמשים מורשים בלבד גישה 
להתקן בעזרת אישור משתמש של ®Xerox, אימות רשת, סינון 

IP, וכניסה למערכת באמצעות כרטיס חכם, על בסיס תפקיד 
וברמה פונקציונלית.

•  ניהול איומים פרואקטיבי. מנטר מסלקות אבטחה בחיפוש אחר 
נקודות תורפה חדשות ומספק תיקונים על פי הצורך וכך מבטיח 

שהציוד שלך עדכני ושבטיחות הנתונים נשמרת. בנוסף, תוכל 

לקבל עדכונים בזמן אמת באמצעות RSS ולהתעדכן דרך האתר 

.www.xerox.com/security

 WorkCentre™ 7220/7225 המשך לעמוד בתקנים. התקני  •
series עומדים בתקני האבטחה העדכניים ביותר בכל התחומים, 

 Common Criteria כולל ממשל, פיננסי ובריאות. כולל

 ,Data Protection Act ,HIPAA ,(בהליך אישור)
COBIT ועוד. התקנים אלה יכולים לעמוד בכל תקן, עם בקרות 

זמינות שיתאימו לצרכים שלך.

•  זכה בראות מלאה. מנע גניבת IP והבטח אי-דחייה באמצעות 
ראות מלאה של ההתקן והרשת. עם ניהול מדיניות אבטחה ומעקב 

אחר כל הפעילות בהתקן בעזרת Audit Log (יומן ביקורת), 

אתה יכול לדעת מי ניגש למה ומתי.

www.xerox.com/security


הרחב את האפשרויות שלך

שנה את האופן שבו העסק שלך מבצע עבודה חיונית עם 
העוצמה של Xerox® Workflow Solutions, הבנויים 

 Xerox® Extensible Interface על פלטפורמת
Platform® (EIP), בחר את הפתרון הנכון שמתאים 

לעסק שלך, בין אם הוא מתארח בענן או מקומית בשרת שלך.

 .Xerox® ConnectKey™ for SharePoint �•
 Microsoft® SharePoint® סרוק מסמכים ישירות אל
ותיקיות ®Windows אחרות. בנוסף, תוכל להגיע מעבר 

לאחסון קבצים בסיסי ויצירת קבצי PDF על ידי המרה 
אוטומטית של מסמכים לנתונים חכמים ומובנים עם שיוך 

קבצים וכלי ניתוב קלים.

 .Xerox® ConnectKey Share to Cloud �•
 מספק סריקה קלה, מאובטחת ומדרגית למאגרים מבוססי ענן

,SalesForce.com ,Google Docs™ פופולריים כגון 
 Office 365 ו- ™Dropbox, בעזרת תהליכי עבודה

.Xerox® של EIP מותאמים אישית שממנפים את טכנולוגיית

 למד עוד אודות Xerox® Workflow Solutions בכתובת
.www.office.xerox.com/software-solutions

הישאר מחובר ופרודוקטיבי – בכל זמן, בכל מקום.

 ConnectKey™ המופעל על ידי ,WorkCentre™ 7220/7225
מציע פתרונות הדפסה וסריקה ניידים המשתלבים באופן מלא עם 

טכנולוגיות מבוססות ענן והתקנים ניידים. אתה תיהנה מנוחות 

משופרת, תפוקה מוגברת וגמישות רבה יותר, בכל מיקום.

•� התחבר אלחוטית. קישריות אלחוטית אופציונלית מאפשרת 
 WorkCentre 7220/7225 למנהלי מערכת לחבר התקני

בכל מקום, ללא צורך לחיבור כבלי רשת.

•� Xerox® Mobile Print ועוד. ל-Xerox יש את כל 
האופציות כדי לאפשר הדפסה מאובטחת ומדויקת מרוב ההתקנים 

הניידים לכל מדפסת או מרכז הדפסה, של כל יצרן. בנוסף, 

Xerox מציעה יכולות אופציונליות ידידותיות ל-IT כמו גישה 
באמצעות קוד PIN ומערכות הפעלה ניידות מרובות. לקבלת מידע 

 .www.xerox.com/mobile נוסף, בקר בכתובת

•� המר מסמכי נייר. סרוק מסמכים כדי ליצור קבצי PDF עהמאפשרים 
חיפוש בטקס, קבצי PDF בעלי עמוד אחד או מרובי עמודים 

ומסמכי PDF-A בתקן ISO לתיוק, ארגון וחיפוש קלים.

•� סריקה במגע אחד.השתמש בתכונת הסריקה במגע אחד כדי ליצור 
לחצן סריקה ייעודי וקל לאיתור ישירות על ממשק מסך המגע 

בצבע. הקצה ללחצן הסריקה במגע אחד תהליך עבודה לסריקה 

משלו להפצה ולתיוק מהירים של מסמכים.

נוחות בכל מקום אליו העבודה שלך לוקחת אותך.
עבודה אינה כבולה תמיד למשרד – וגם אתה לא. ™Xerox® ConnectKey מאפשר לך את החופש והנוחות לעבוד 

כאשר אתה רוצה, היכן שאתה רוצה תוך שאתה מחובר באופן רציף לכלים הפרודוקטיביים שמניעים את העסק שלך 
קדימה.

http://www.office.xerox.com/software-solutions
www.xerox.com/mobile


 Xerox® WorkCentre™ 7220/7225
ממוטב עבור 

אלחוטסריקה

עבודה ברשתאבטחה

פתרונותקיימות

מאפיינים סביבתיים

WorkCentre 7220/7225 מספק תכונות חדשניות המסייעות 
להפחית צריכת אנרגיה.

•� טונר EA. טונר EA עם טכנולוגיית מסיסות נמוכה במיוחד מגיע 
לטמפרטורת היתוך מינימלית הנמוכה ב-20 מעלות צלסיוס מאשר טונר 

רגיל לחיסכון נוסף באנרגיה ופלט מבריק ובהיר אפילו על נייר רגיל.

•��עבודה שקטה. מרכז ההדפסה המשולב השקט ביותר שלנו להדפסה 
בצבע לקבוצות עבודה נשאר פרודוקטיבי בעת עבודה ברמת רעש 

נמוכה.

 LED צריכת האנרגיה של הסורק בשימוש בתאורת .LED סורק �•
היא 1/3 מצריכת האנרגיה של סורקים המשתמשים בתאורת 

פלואורסצנטית.

•� ניהול אנרגיה. עם Cisco EnergyWise, המאופשר על ידי 
Xerox® Power MIB (מסד נתונים לניהול), באפשרותך 
לשלוט, לנהל ולדווח על מידע צריכת האנרגיה של ההתקן שלך 

ולהגדיר מצבי צריכת אנרגיה אופטימליים ומרווחי מנוחה.

•� כלים הקלים ליישום. עוזרים לך לשלוט במי מדפיס מה, מתי וכיצד.

 WorkCentre התקני .ENERGY STAR® עמידה בתקני �•
7220/7225 עומדים בדרישות ENERGY STAR מחמירות 

לשימוש באנרגיה.

1
WorkCentre 7220/7225 בעל טביעת הרגל הקומפקטית מספק 

פונקציונליות רבה יותר ותופס פחות מקום. הוסף יכולות גימור בסיסיות עם 
יחידת הגימור המשרדים המשולבת בלי להגדיל את טביעת הרגל.

  2
מזין המסמכים האוטומטי להדפסה דו-צדדית מכיל עד 110 גיליונות נייר.

3
מגש עקיפה המכיל 50 גיליונות עבור מדיה מיוחדת וגדלים שונים.

    4
בחר את התצורה שנותנת מענה לצרכים שלך: שני מגשים של 520  גיליונות 

עם תצורת מעמד המכילים עד 1,040 גיליונות נייר בגודל A3, או תצורה 
של ארבעה מגשים המכילים עד 2,080 גיליונות.

    5
יחידת גימור משרדי LX (עם אפשרות של יוצר חוברות) מספקת פונקציות 

גימור מתקדמות במחיר משתלם.

2

3

5

4

1

4



עבור אל www.xerox.com/office/WC7200Specs למידע מפורט יותר על מפרטים ויכולות.
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Xerox Corporation חברת  ,ENERGY STAR® בתוכנית כשותפה  אחרות.  במדינות  ו/או  הברית  בארצות   Xerox Corporation של מסחריים  סימנים  הם   Access Unified ID System® 
קבעה שמוצר זה תואם לקווים המנחים של תכנית ENERGY STAR לחיסכון באנרגיה. ENERGY STAR וסמל ENERGY STAR הם סימנים רשומים בארה"ב. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. 
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מרכזי ההדפסה המשולבים מסדרת WorkCentre 7200 מופעלים באמצעות Xerox® ConnectKey™ Controller. מערכות אלה, הקלות ליישום, 
נותנות לך פתרונות אמיתיים ומעשיים שמייעלים בקלות את האופן שבו אתה מתקשר, מעבד ומשתף מידע חשוב, הופכות מטלות מורכבות מונעות-נייר לפשוטות 

.www.xerox.com/connectkey יותר ומורידות עלויות תוך כדי שמירה על אבטחת הנתונים שלך. למידע נוסף, עבור אל

WorkCentre 7220WorkCentre 7225מפרטי התקן 

עד 25 דפים בדקה בצבע ובשחור-לבןעד 20 דפים בדקה בצבע ובשחור-לבןמהירות

עד 107,000 דפים בחודשעד 87,000 דפים בחודשמחזור הדפסה1

GB/1.2 GHz Dual-core/160 GB 2 מערכת ובנוסף GB 1 זיכרון דףכונן קשיח/מעבד/זיכרון

Wi-Fi ,High-Speed USB 2.0 Direct Print ,10/100/1000Base-T Ethernet אופציונלי (עם מתאם USB אלחוטי של ®Xerox)קישוריות

יומן כתובות מאוחד, לוח ניהול מרחוק, תמיכה מקוונת (גישה דרך ממשק המשתמש), שכפול הגדרת תצורהמאפייני בקר

העתקה והדפסה
עד x 600 dpi 600  רזולוציית העתקה

איכות תמונה של עד x 600 2400רזולוציית הדפסה

8.7 שניות צבע/7.2 שניות שחור לבן ממשטח הזכוכית של הסורק8.4 שניות צבע/7.1 שניות שחור לבן ממשטח הזכוכית של הסורקזמן העתקת עמוד ראשון (החל מ-)

9.1 שניות בצבע/7.1 שניות בשחור-לבן8.8 שניות בצבע/7.0 שניות בשחור-לבןזמן הדפסה עמוד ראשון (החל מ-)

PCL® ,PDF אמולציית Adobe® PostScript® 3™ ,XML Paper Specification (XPS) ,5c/PCL 6 (אוצפיונלי)שפות תיאור עמוד

הדפסה מתוך USB, הגדרות מנהל התקן Earth Smart, זיהוי משימה, הגדרות מנהל התקן Store and Recall, מצב דו-כיווני בזמן אמת, Colour By Words, ברירות מחדל של יישומים, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל)מאפייני הדפסה 

®Xerox® Mobile Print Solution (אופציונלי), ®Xerox® Mobile Print Cloud (אופציונלי)הדפסה ניידת 

סטנדרטי סריקה לרשת/דואר אלקטרוני/ תיקייה, סריקה אל SMB או FTP, סריקה אל התקן זיכרון USB, סריקה במגע אחד, PDF ם טקסט הניתן לחיפוש, PDF ,TIFF ,JPEG ,Linearised PDF ,XPS ,PDF/A בעל עמוד אחד/עמודים סריקה 
TWAIN-תמיכה ב ,TIFF ,מרובים

אופציונלי  Professional או Xerox® Scan to PC Desktop® SE ,ConnectKey Share to Cloud ,ConnectKey for SharePoint®

סטנדרטי פקס אינטרנט, בניית משימת פקס, אפשור פקס שרת ברשת (פתרונות זמינים דרך Xerox® Business Innovation Partners שונים)פקס 

אופציונלי   (LAN אפשרויות קו אחד או שני קווים, כולל פקס) שליחת פקס מהמכשיר ,SMB-העברת פקס לדואר אלקטרוני או ל

סטנדרטי ®McAfee מוטמע, McAfee ePolicy (ePO) תואם, מחיקת מידע בכונן הקשיח, ללא אפשרות שיחזור, הצפנת -256סיביות (תואם FIPS 140-2), 2Common Criteria Certification (ISO 15408), אבטחה 

,SNMPv3 ,SSL ,אימות רשת ,Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration ,הדפסה מאובטחת עם מחיקה מתוזמנת, פקס מאובטח, סריקה מאובטחת, דואר אלקטרוני מאובטח 
יומן ביקורת, מאפיין בקרת גישה, הרשאות משתמש

אופציונלי  Follow-You Print™ עם Xerox Secure Access Unified ID System® ,Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET) ,McAfee Integrity Control

סטנדרטי Xerox® Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני), אפשרות ניהול חשבונות ברשתניהול חשבונות 

אופציונלי  YSoft® SafeQ® ,Equitrac Professional® ,Equitrac Office®

מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית: 110 גיליונות; גדלים: x 210 148 מ"מ עד x 420 297 מ"מ; גדלים מותאמים אישית: x 125 85 מ"מ עד x 432 297 מ"מהזנת נייר  סטנדרטי

מגש עקיפה: 50 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: x 98 89 מ"מ עד x 432 297 מ"מ

WorkCentre 7220V_S/7225V_S )מגשים 1 ו-2 עם מעמד(: 520 גיליונות כל אחד; גדלים: A5 עד A3; גדלים מותאמים אישית: x 182 140 מ"מ עד x 432 297 מ"מ

WorkCentre 7220V_T/7225V_T )מגשים 1-4(: 520 גיליונות כל אחד; גדלים: A5 עד A3; גדלים מותאמים אישית: x 182 140 מ"מ עד x 432 297 מ"מ

אופציונלי מגש מעטפות: עד 60 מעטפות: A6 ,C5 ,DL ,Monarch, גדלים מותאמים אישית: x 148 98 עד x 241 162 מ"מ 

סטנדרטי מגשי לכידת הדפסות כפולים: 250 גיליונות כל אחד, הדפסות מגש תחתוןפלט נייר/גימור 

אופציונלי יחידת גימור משרדית משולבת: מערים של 500 גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק במיקום אחד 
יחידת גימור משרדית LX: מערים של 2,000 גיליונות, מהדק של 50 גיליונות, הידוק בשלושה מיקומים, ניקוב חורים אופציונלי, יוצר חוברות אופציונלי (קווי קיפול, תפירת כריכה)

מהדק נוחות: מהדק 50 גיליונות

1 קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.; 2 בהליך אישור

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225ConnectKey™
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