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Ty nejchytřejší investice do 
technologie se vám nejen 
vrátí. V ideálním případě 
sjednotí a zjednoduší řadu 
náročných kancelářských 
postupů a složitých úloh a uvolní 
potřebné prostředky společnosti, 
díky čemuž budete moci věnovat 
více energie podpoře růstu 
podniku.

V dnešním konkurenčním 
prostředí znamená výběr 
správného poskytovatele 
technologií získat více než jen 
nejnovější funkce. Potřebujete 
úplné řešení, které vám zajistí 
efektivitu, na niž jste dosud 
ani nepomysleli. Řešení, 
které bez odkladu vyřeší vaše 
problémy a poskytne prostředí, 
v němž budete před možnými 
překážkami o krok napřed. 

To, co potřebujete, je řešení 
společnosti Xerox® využívající 
produktů WorkCentre™ 
7830/35/45/55.



Vzdálený ovládací panel

Slouží ke vzdálenému přístupu 
k ovládacímu panelu zařízení řady 
WorkCentre 7800 z kteréhokoli počítače 
v kanceláři. Vzdálený ovládací panel 
umožňuje snadnější a pohodlnější školení 
uživatelů. Zaměstnanci oddělení IT díky 
němu mohou také vzdáleně zobrazit 
a sledovat uživatelské rozhraní. Během 
vzdálené relace jsou příchozí uživatelé 
u zařízení na tuto skutečnost upozorněni, 
aby nedocházelo k současným úpravám 
nastavení systému. Pokročilé tiskové 
ovladače a bezplatné nástroje pro správu 
zařízení umožňují v reálném čase vzdáleně 
sledovat výkon a dostupné prostředky, 
a prodloužit tak dobu provozu.

Volnost v kanceláři i na cestách
Zařízení řady WorkCentre™ 7800 vám 
a zaměstnancům v kanceláři poskytne 
možnost spravovat funkce zařízení z kteréhokoli 
pracoviště. Mobilní uživatelé získají přístup ke 
komunikačním nástrojům a budou tak moci 
využít naplno možnosti zvýšení produktivity 
bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí.

•  Volitelné rozhraní Wi-Fi. Správci se mohou 
připojit k zařízení řady WorkCentre 7800 
odkudkoli bez nutnosti použití síťových 
kabelů.

 

•  Xerox® Mobile Print a mnohem více. 
Společnost Xerox pomocí svých produktů 
umožňuje bezpečný a přesný tisk z většiny 
mobilních zařízení v libovolné běžné či 
multifunkční tiskárně bez ohledu na značku. 
Společnost Xerox zároveň poskytuje volitelné 
IT funkce, jako např. přístup prostřednictvím 
kódu PIN nebo několik mobilních operačních 
systémů. Více informací najdete na adrese 
www.xerox.com/mobile. 

•  Xerox® PrintBack: Při práci mimo kancelář 
můžete využít službu PrintBack pro zařízení 
iPhone, iPad nebo mobilní zařízení se 
systémem Android umožňující vzdálený tisk 
dokumentů na zařízení řady WorkCentre 
7800 ve vaší kanceláři.

Se zařízením Xerox se můžete připojit prakticky 
odkudkoli.
Dnešnímu podnikání již není vyhrazeno pouze jediné pracoviště. Se zařízením 
Xerox v kanceláři vám ničím nevázaná mobilita dodá sebedůvěru dělat právě to, 
v čem jste nejlepší, ať již vás obchodní cesta zavede kamkoli. 



Skenování jedním dotykem

Funkce Skenování jedním dotykem nabízí 
jedno samostatné a snadno dostupné 
tlačítko, které najdete na barevné dotykové 
obrazovce. Tlačítku funkce Skenování 
jedním dotykem můžete přidělit vlastní 
pracovní postup skenování, a dosáhnout 
tak rychlé distribuce a archivace 
dokumentů.

Jednoduchost tam, kde je 
zapotřebí
Barevný dotykový displej nabízí snadný přístup 
k široké řadě možností, jak optimalizovat 
pracovní postupy. Vestavěná řešení 
skenování nevyžadují žádný další software 
ani middleware: skenování jedním dotykem, 
optické rozpoznávání textu a vytváření souborů 
PDF s možností vyhledávání, zabezpečené 
soubory PDF, tisk a skenování do zařízení USB, 
skenování do e-mailu, do schránky a na 
síť. Skenování s jedním průchodem zároveň 
umožňuje skenovat obě strany dokumentu 
současně a technologie komprese výrazně 
snižuje velikost souborů.

Ještě více možností
Změňte způsob fungování vaší společnosti 
v důležitých oblastech pomocí řešení Xerox® 
Workflow Solutions založených na platformě 
Xerox® EIP® hostovaných v cloudovém 
prostředí nebo na serveru, která jsou k dispozici 
přímo na zařízeních řady WorkCentre™ 7800. 
Navíc bezserverová technologie EIP umožňuje 
vytvoření aplikací pro provoz multifunkčních 
systémů ConnectKey™ bez potřeby další IT 
infrastruktury. Lze tak zjednodušit a uzpůsobit 

použitelnost zařízení pomocí různých funkcí 
od podpůrných aplikací až po skenování.

Následují některé z mnoha případů řešení 
Xerox® Workflow Solutions, která mohou 
uživatelé využívat prostřednictvím barevné 
dotykové obrazovky:

•  Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®. 
S touto službou můžete skenovat soubory 
přímo na server Microsoft® SharePoint 
a do jiných složek systému Windows®. 
Díky automatickému převodu dokumentů 
do inteligentní strukturované podoby a 
přehlednému systému názvů souborů 
a nástrojům pro směrování získají uživatelé 
více než jen základní datové úložiště a funkci 
vytváření souborů PDF.

•  Xerox® ConnectKey Share to Cloud. 
Tato služba umožňuje snadné, bezpečné 
a přizpůsobitelné skenování do oblíbených 
cloudových úložišť, jako jsou Dokumenty 
Google, SalesForce.com, Office 365 nebo 
Dropbox™. Používá k tomu vlastní pracovní 
postupy založené na technologii Xerox® EIP.

Další informace o řešení Xerox® 
Workflow Solutions naleznete na adrese 
www.office.xerox.com/software-solutions.

Přednostní přístup k nejdůležitější práci.
Svět obchodu je sám o sobě dosti složitý. Související postupy již tak 
složité být nemusí. Společnost Xerox nabízí nástroje a technologie umožňující 
automatizovat běžné kancelářské pracovní postupy, udělat z náročných úkolů rutinní 
práce a zjednodušit způsoby sdílení důležitých podnikových informací.



Silná partnerství
Multifunkční systémy Xerox® ConnectKey™ 
obsahují bezpečnostní technologii McAfee®. 
Společnost Xerox pomocí této technologie 
vytvořila první řadu multifunkčních systémů 
na trhu, které se dokážou samy bránit 
před potenciálními vnějšími hrozbami. 
Technologie seznamů povolených položek 
od společnosti McAfee zajišťuje, že jsou 
v zařízeních spouštěny pouze bezpečné 
a předem schválené soubory či funkce. 
Potřeba provádět ruční aktualizace softwaru 
kvůli nejnovějším bezpečnostním hrozbám je 
tak snížena na minimum. Plynulá integrace 
se sadou nástrojů pro multifunkční zařízení 
Xerox® a se softwarem McAfee ePolicy (ePO) 
usnadňuje sledování a monitorování aktivit.

Navíc automatická integrace technologie 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) zajišťuje kompletní viditelnost všech 
koncových bodů multifunkčních zařízení 
s technologií ConnectKey. Umožňuje 
tak uplatnění bezpečnostních zásad IT 
a dodržení příslušných předpisů.

Nedostižné zabezpečení pro naprostou jistotu.
Podniková data jsou nezbytná pro vaše fungování. Proto společnost Xerox 
vyvinula zařízení řady WorkCentre™ 7800 s nejúplnější sadou pokročilých funkcí, 
technologií a řešení od předních výrobců bezpečnostních produktů, která chrání 
důležitá data všude tam, kde by mohla být ohrozitelná. 

•  Ochrana důvěrných informací: Chraňte 
veškeré citlivé údaje pomocí šifrovaných 
naskenovaných dokumentů PDF, úplného 
šifrování pevného disku v souladu 
s 256bitovou normou AES FIPS 140-2 
a funkcí přepsání dat na pevném disku 
s trojnásobným procesem mazání, který 
zajišťuje naprosté odstranění všech datových 
fragmentů.

•  Zamezení neautorizovanému přístupu. 
Díky možnostem, jako jsou práva uživatelů 
zařízení Xerox®, ověřování v síti, filtrování IP 
adres nebo přihlášení pomocí čipové karty na 
základě rolí nebo funkcí, lze udělovat přístup 
k zařízení pouze oprávněným uživatelům.

•  Proaktivní správa hrozeb získává 
informace o nových bezpečnostních 
hrozbách a v případě potřeby vydává 
příslušné softwarové opravy, aby vaše 
zařízení bylo vždy aktuální a vaše data 
byla neustále v bezpečí. Na stránkách 
www.xerox.com/security jsou navíc 
dostupné pravidelně aktualizované kanály 
RSS, které vám poskytují nejnovější 
bezpečnostní informace.

•  Vždy v souladu s předpisy. Zařízení 
řady WorkCentre 7800 splňují požadavky 
nejnovějších bezpečnostních standardů 
ve všech oborech včetně státního sektoru, 
finančnictví a zdravotnictví. Mezi ně patří 
certifikace Common Criteria (právě probíhá), 
HIPAA, legislativa v oblasti ochrany údajů, 
COBIT a další. Tato zařízení dokážou splnit 
požadavky kteréhokoli standardu a zároveň 
poskytovat všechny potřebné funkce.

•  Získejte úplný přehled. Předcházejte 
krádežím IP adres a zajistěte stálé 
fungování díky úplném přehledu o stavu 
zařízení a sítě. Díky funkcím správy zásad 
zabezpečení a sledování veškerých činností 
zařízení s funkcí Audit Log jste informováni 
o tom, kdo a kdy použil jakou funkci, 
jako i o podrobnostech každé činnosti se 
zařízením.



Vybudujte si výraznou image a omezte náklady 
na minimum.
Kvalita tisku, která vám pomůže uspět. S multifunkčním zařízením Xerox® řady 
WorkCentre 7800 dosáhnete poutavých barevných dokumentů, které zapůsobí 
na zákazníky tím správným dojmem. Dosáhnete skutečně kvalitních výsledků 
s minimálními náklady. 

Barevný tisk na zcela nové 
úrovni
Zařízení Xerox® řady WorkCentre 7800 
s pokročilou technologií Hi-Q LED vám 
pomáhá vytvářet dokumenty s profesionálním 
vzhledem jediným stisknutím tlačítka.

•  Výstup ve vysokém rozlišením, vysoce 
působivé dokumenty: S rozlišením 
1200 × 2400 dpi, barevnými obrázky 
fotografické kvality a bohatým, ostrým 
textem vaše dokumenty vždy zanechají 
hluboký dojem. 

•  Vždy přesná kvalita tisku: Multifunkční 
zařízení řady WorkCentre 7800 využívá 
pokročilé tiskové hlavy s technologií Digital 
Image Registration Control, která zaručuje 
konzistentně špičkový soutisk.

•  Působivé výsledky. Tiskněte poutavé obrazy 
na řadu médií až do velikosti 320 x 483 mm 
s gramáží až 300 g/m². Působivé možnosti 
dokončovacího zpracování zahrnují tvorbu 
sešívaných brožur až po brožury s vazbou.

•  Využijte výkon serveru EFI Fiery®. 
Rozšířením zařízení řady WorkCentre 7800 
o síťový server EFI Fiery získáte snadno 
použitelné nástroje pro správu barev, funkce 
pro zvýšení produktivity a zabezpečení 
a flexibilní nástroje pro správu pracovních 
postupů.

•  Udržení nákladů pod kontrolou: Pomocí 
funkce Práva uživatelů je možné omezit 
přístup k funkcím tisku podle uživatele, 
skupiny, denní doby a aplikace. Například lze 
nastavit, aby se všechny e-maily v aplikaci 
Outlook automaticky tiskly černobíle 
v duplexním režimu a všechny prezentace 
v aplikaci PowerPoint barevně.

Barvy podle slov: Unikátní řízení barev

Díky funkci Barvy podle slov se 
již nemusíte vracet na začátek 
a přepracovat zdrojové soubory. Stačí 
vybrat požadované barevné úpravy 
z rozevíracího seznamu a funkce Barvy 
podle slov upraví výtisk.

Nemá originální fotografie správné 
barevné rozložení? Použijte funkci Barvy 
podle slov a pomocí možností v seznamu 
změňte „žluto-zelenou barvu na více 
zelenou“ či „červenou barvu na sytější“. 
Získáte dokonalé výsledky.



Zařízení Xerox® řady 
WorkCentre™ 7800 je 
optimalizováno pro následující: 

Práce v síti Skenování

Zabezpečení Řešení

Udržitelnost Wi-Fi

1

2

5
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Funkce šetrné k životnímu prostředí
Zařízení řady WorkCentre 7800 nabízí moderní 
zpracování, které přináší výrazné úspory při 
spotřebě elektrické energie.

Šetřete energii díky ekologickým 
technologiím

•  Toner EA: Náš toner EA s velmi nízkým bodem 
roztavení dosahuje minimální teploty fixace 
o 20 °C nižší než u běžných tonerů. Šetří tak 
ještě více energie a výsledný výtisk získává 
úchvatný lesklý povrch i na běžném papíře.

•  Indukční ohřev. Nová účinná fixační jednotka 
s indukčním ohřevem nevyžaduje předehřívání 
a spotřeba energie v pohotovostním režimu 
je tak oproti zařízením s odporovým ohřevem 
o 44 % nižší. Činnost zařízení se z režimu 
spánku obnoví za méně než 10 sekund.

•  Skener s LED osvětlením. Spotřeba energie je 
v případě skeneru s LED osvětlením ve srovnání 
s tradičními zářivkovými skenery třetinová.

Správa využití zdrojů a odpovědnosti za tisk

•  Správa energie. Pomocí funkce Cisco® 
EnergyWise využívající databázi Xerox® Power 
MIB (Management Information Base) můžete 
řídit a spravovat spotřebu energie zařízení 
a pořizovat hlášení s příslušnými informacemi 
nebo volitelně nastavovat optimální stavy 
napájení a intervaly vypnutí.

•  Ekologický tisk. Umožňuje nastavit tisk tak, 
aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí.

1
Velkokapacitní podavač na 2 000 listů papíru. 
Vyberte si jeden z modelů o kapacitě 2 180 listů 
(verze se 3 zásobníky) nebo 3 140 listů (verze 
s velkokapacitním tandemovým zásobníkem) a jeho 
rozšířením o velkokapacitní podavač získejte kapacitu 
až 5 140 listů.

2   
Výjimečná flexibilita podpory médií: Zařízení 
řady WorkCentre 7800 podporuje širší škálu typů 
médií a gramáží z více zásobníků než většina zařízení 
v příslušné třídě. Podporuje gramáže až 300 g/m² 
a média až do velikosti 320 x 483 mm.

3
Snadný tisk obálek prostřednictvím volitelného 
zásobníku na obálky (nahrazuje Zásobník 1).

4     
Velká pracovní plocha  poskytuje spoustu místa pro 
třídění dokumentů.

5     
Duální skener s jedním průchodem, který je 
součástí zařízení WorkCentre 7845/7855, umožňuje 
současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 
160 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.

6  
Kancelářský finišer LX* (není uveden) umožňuje 
rozšířené možnosti dokončujícího zpracování za 
výhodnou cenu.

7  
Integrovaný kancelářský finišer* (není uveden) 
nabízí stohování 500 listů a jednopolohové sešívání 
50 listů.

8  
Profesionální finišer* nabízí možnost vícepozičního 
sešívání na 50 listů, děrování, skládání do tvaru V 
a tvorbu brožur s vazbou.

* Volitelné



Podrobnosti o technických údajích a funkcích naleznete na stránkách 
www.xerox.com/office/WC7800Specs.
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Multifunkční systémy řady WorkCentre 7800 využívají řadič Xerox® ConnectKey™. 
Tyto systémy se velmi snadno zavádějí a poskytují skutečná a praktická řešení, která 
dokážou usnadnit komunikaci, zdokonalit zpracování a sdílení důležitých informací, 
zjednodušit složité pracovní postupy s papírem, snížit náklady a současně zabezpečit 
veškerá data. Další informace naleznete na stránkách www.xerox.com/connectkey.

Technické údaje 
zařízení WorkCentre 7830 WorkCentre 7835 WorkCentre 7845 WorkCentre 7855

Rychlost Až 30 str./min černobíle i barevně Až 35 str./min černobíle i barevně Až 45 str./min černobíle i barevně
Až 50 str./min barevně 
Až 55 str./min černobíle

Pracovní zátěž1 Až 90 000 stran/měsíc Až 110 000 stran/měsíc Až 200 000 stran/měsíc Až 300 000 stran/měsíc

Pevný disk / procesor / paměť 160 GB / 1,2 GHz dvoujádrové / 2 GB systémové paměti a 1 GB virtuální paměti

Připojení 10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, volitelný adaptér sítě Wi-Fi (s bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®)

Funkce řadiče Jednotný adresář, vzdálený ovládací panel, podpora online, klonování konfigurace

Volitelný řadič Server EFI, balíček pro zvýšení produktivity EFI, ethernetové centrum EFI

Kopírování a tisk
Rozlišení kopírování a tisku Kvalita obrazu až 1200 x 2400 dpi (tisk a kopírování)

Rychlost vytištění první strany 9 sekund barevně / 7,7 sekund černobíle 7,5 sekund barevně /  
6,4 sekund černobíle

7,1 sekund barevně /  
5,9 sekund černobíle

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

Funkce tisku
Tisk z jednotky USB, zabezpečený tisk, nastavení ovladače Earth Smart, identifikace úlohy, tvorba brožur, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné 
informace o stavu, přizpůsobení velikosti stránky, monitorování úloh, Barvy podle slov, Xerox® PrintBack

Mobilní tisk Xerox® Mobile Print® (volitelně), Xerox® Mobile Print Cloud® (volitelně)

Skenování Standardně Skenování do sítě, skenování do e-mailu, skenování do složky, skenování na SMB nebo FTP, prohledávatelné soubory PDF, PDF/A, XPS, linearizované soubory PDF, 
JPEG, TIFF, skenování na paměťové zařízení USB, skenování jedním dotykem, podpora rozhraní TWAIN

Volitelně ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE a Professional. Další řešení jsou dostupná prostřednictvím partnerských 
řešení Xerox® Business Innovation Partners

Faxování Standardně Internetový fax, vytvoření faxové úlohy, sada síťového faxového serveru (další řešení jsou dostupná prostřednictvím partnerských řešení Xerox® Business Innovation 
Partners)

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

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

Volitelně McAfee Integrity Control, zabezpečený přístup Xerox®, sada čipových karet Smart Card (CAC/PIV, .NET)

Účtování standardně Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail)

Volitelně Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, další síťová účtovací řešení jsou dostupná prostřednictvím partnerských řešení Xerox® Business Innovation 
Partners

Vstup papíru Standardně Duplexní automatický podavač dokumentů: 110 listů; rychlost: až 70 obrázků 
za minutu (simplexní režim); formát: 148 x 210 mm až 297 x 420 mm

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem: 
130 listů; rychlost: až 160 obrázků za minutu (duplexní režim);  
formát: 148 x 210 mm až 297 x 420 mm

Ruční podavač: 100 listů, uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 320 x 483 mm
Zásobník 1: 520 listů, uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

Vyberte jednu možnost Možnost se 3 zásobníky (celkem 2 180 listů): poskytuje tři zásobníky na 
520 listů papíru, Velikosti: 139,7 x 182 mm až formát SRA3

Není k dispozici

Možnost s velkokapacitním tandemovým zásobníkem (celkem 3 140 listů): poskytuje jeden zásobník na 520 listů papíru, jeden na 876 listů a jeden na  
1 133 listů papíru, Velikosti: A4

Volitelně Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů, Velikosti: A4 delší hranou napřed
Podavač na poštovní obálky: až 60 obálek: Monarch, DL, C5, A6, volitelné formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm

Výstup papíru /  
Dokončování Standardně

Duální ofsetový výstupní zásobník: 250 listů každý
Zásobník s tištěnou stranou nahoru: 100 listů

Volitelně Kancelářský finišer LX: výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 2 pozicích, volitelně děrování, volitelně zařízení pro tvorbu brožur 
(bigování, tvorba vazby)
Integrovaný kancelářský finišer (volitelně u modelů 7830/7835): výstupní zásobník s kapacitou 500 listů, sešívání 50 listů, jednopolohové sešívání
Profesionální finišer: výstupní zásobník s kapacitou 1 500 listů a vrchní zásobník s kapacitou 500 listů, vícepolohové sešívání a děrování 50 listů, zařízení pro tvorbu 
brožur s vazbou, sklad ve tvaru V
Sešívačka: sešívání 50 listů (s gramáží 75 g/m²)

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

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855 ConnectKey™

MFP


