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WorkCentre 7346
Multifunktionssystem
Stærke kontorfunktioner
plus fordelen ved farve
®

®

WorkCentre 7346
Xerox øger kontorets produktivitet. Nu er det lettere end nogensinde før at
opleve fordelene ved højtydende sort/hvide multifunktionssystemer samt alle de
konkurrencemæssige fordele ved omkostningseffektiv farve, når du har brug for det.

Slip kontorets produktivitet løs

Nem at bruge

Hurtig, effektiv og udviklet til let at udføre
flere opgaver til enhver arbejdsgruppe. Xerox
WorkCentre 7346-serien booster produktivitet
og leverer bemærkelsesværdige resultater.

Intuitive brugergrænseflader gør det hurtigt
at udføre komplekse opgaver.

• Udskriv og kopier i sort/hvid med op
til 45 ppm og op til 40 ppm i farve.
Faktisk praler WorkCentre-enheder med
at levere den hurtigste printproduktivitet
i branchen, når det gælder udskrivning
af rigtige kontorapplikationer takket
være det avancerede controllerdesign og
fremføringsteknologien.*
• Samtidig scanning, udskrivning, kopiering,
fax og routing af filer til deres næste
destination for at maksimere produktivitet.
Xerox multi-tasking netværkscontroller
håndterer flere kontoropgaver hurtigt og
effektivt.
• Robuste efterbehandlingsmuligheder
giver dig mulighed for at fremstille
professionelle dokumenter in-house - hurtigt
og omkostningseffektivt.

• Berøringsskærmen fylder mere end
210 mm og indeholder masser af plads
til at navigere mellem skærmbilleder
og miniaturebilleder samt tilpassede
skærmbilleder ved hjælp af Xerox Extensible
Interface Platform (EIP).
• Med et Xerox-workflow, der er ensrettet
på tværs af tidligere generationers
produkter og aktuelle produkter, kan
brugere hurtigt gå i gang med at anvende
brugergrænsefladerne på enheden, i
printerdrivere og over internettet. Dette
reducerer kraftigt indlæringskurven og
skaber produktivitet fra starten.
• Xerox SMart Kit™-teknologien overvåger
konstant vigtige dele på WorkCentreenheden for at forudse og forhindre
nedetid.
• På grund af funktionerne på selve
maskinen kan brugere udskrive direkte fra
et mediekort eller en USB-lagringsenhed
(tilbehør).

Print / Kopi / Scan / Fax / E-mail

WorkCentre® 7346
Hurtige fakta

* I henhold til printproduktivitet, der er testet
af Buyers Laboratory Inc.

Mere end 90 procent af dagligdags opgaver på
WorkCentre-enheden udføres i det øverste niveau
i det første skærmbillede både i printerdriver og på
betjeningspanel. Dette betyder hurtig, let adgang til
grundlæggende funktioner.

• Udskriv og kopier i sort/hvid med
op til 45 ppm og op til 40 ppm
i farve
• Multitasking print, kopi,
scan og fax
• Papirkapacitet på op til 3.140 ark
• Farve med gennemslagskraft
med omfattende kontrol og
sikkerhedsfunktioner

SRA3

40

ppm farve

BxDxH (Fuldt konfigureret):
1,856 x 834 x 1,161 mm

WorkCentre 7346 med stort
tandemmagasin (tilbehør)

Papirindføring
1 Automatisk dokumentfremfører til duplex

til 75 ark (DADF) behandler hurtigt 1- eller
2-sidede originaler

1

2 100-arks specialmagasin

(kan justeres til SRA3)
3 520-arks bakke (kan justeres til A3)
8

4 Modul med tre magasiner tilføjer tre

520-arks A3-magasiner (ikke vist)
5 Stort tandemmagasin (tilbehør) tilføjer
9

et 520-arks A3-magasin, et 800-arks
A4-magasin og et 1.200-arks A4-magasin
2

Papiroutput
6 Office Finisher tilføjer hæftning af 50 ark

3

i flere placeringer
7 Advanced Office Finisher tilføjer

hæftning og hulning af 50 ark i flere
placeringer

5

8 Stor udfaldsbakke til forskudte sæt –

400 ark
9 Professional Finisher tilføjer hæftning

og hulning af 50 ark i flere placeringer,
V-foldning og pjecer med ryghæftning

6

WorkCentre 7346

Tilbehør

• Op til 45 sider i minuttet sort-hvid

• Scanning

• 40 sider i minuttet i farve

• Adobe® PostScript® 3™

• 1,5 GB hukommelse plus 40 GB harddisk

• Walkup-fax med Internet-fax

• Ethernet- tilslutning

• Sikkerhed
• Netværksserverfax
• EFI Fiery-netværksserver

7

Den ønskede farve,
den nødvendige kontrol
Har du råd til ikke at bruge farve? Strategisk brug af farve gør det let, at du
“mener forretning”. WorkCentre 7346-serien indeholder de værktøjer, så du kan
vælge mellem hvornår, hvor og hvor meget farve virksomheden har brug for.
Pålidelig farve
Giver din virksomhed en konkurrencemæssig
fordel, når det gælder farve “on demand” med
indbyggede funktioner til at regulere og spore
brug.
• Den elektroniske tæller er en enhedsbaseret
funktion, der giver administratorer mulighed
for at indstille grænser for kopi-, fax- og
scanningsfunktioner i sort/hvid og farve.
• Softwaren med Xerox-standardkontering
forbedrer den elektroniske tæller på grund
af den lette aktivering af enhed, fjernstyring
via internettet og nyttig datasourcing, der
gør beslutninger om anvendelse i fremtiden
lettere.
• Netværkskontering integreres med
brancheførende løsninger til at styre en flåde
med outputenheder. Det leverer opdaterede
oplysninger om, hvordan din enhed bruges
alt efter konto og bruger, inklusive tid og dato
for aktiviteten.

Enestående billedkvalitet
fra Xerox
Avancerede teknologier sørger for, at dine
forretningsdokumenter altid ser optimale ud.
• 1200 x 1200 dpi printopløsning (op til
SRA3) fremstiller den billedkvalitet, du har
brug for for at få de forventede resultater.
• Emulsion Aggregate High Grade (EAHG)-toner – med partikler, der er udviklet
til at have ensartet størrelse og form
– giver dig forbedret billedkvalitet og øget
tonerrækkevidde.
• Belt Nip Fusing forbedrer registrering og
leverer ensartet billedoverførsel.
• Trickle Charge Development fremfører en
blanding af toner og developer samtidigt
for at sikre exceptionel billedkvalitet fra det
første til det sidste print.

• Farveautorisation via MS Active Directory™
gør det let at integrere enheden med
eksisterende IT-systemer. Administratorer
kan give ubegrænset adgang til sort/
hvid udskrivning og kopiering, hvorimod
farveudskrivning og -kopiering kan begrænses
til udvalgte brugere. Dette er med til at sikre
større kontrol med omkostninger.

Dokument

Enhed

Harddisk

Netværk

• Adgangskodebeskyttet
PDF
• Sikkert vandmærke
• Fortrolig udskrivning
• Digitalt signerede
dokumenter
• Fortrolig fax
• Krypteret PDF (128-bit RC4
eller 128-bit AES)

• Secure access
• Konteringslog
• Adgang til enheden med
kodeordsbeskyttelse
• Skjul visning af job og
brugernavn
• Analog fax og
netværksisolation

• Billedoverskrivning
• Krypteret harddisk

• Digitalt signerede
dokumenter
• Godkendelse af
netværksbruger
• IEEE 802.1x-protokol
• Routingprotokol til IPv6netværksrouting
• IPSec
• SNMP v 3.0
• HTTPS
• Krypteret scanning til e-mail

Sikkerhed på alle
punkter
Xerox gør meget for at
hjælpe dig med at opfylde
dit behov for sikkerhed.
Vores system, software og
løsninger er designet med
funktioner, der beskytter dine
vigtige oplysninger, uanset
hvor sårbare de er.

Kraftfuld scanning,
forenklet
Knivskarpe løsninger, der
hjælper dig med problemfrit at
oprette og distribuere vigtige
farvedokumenter, der er med til at
øge produktiviteten og reducere
omkostningerne.

Nem enhedshåndtering
WorkCentre 7346-serien kommer med de
værktøjer, som IT-ledere kræver til hurtig
anvendelse og let support.

• Gem på enheden

• CentreWare IS Embedded Web Server
automatiserer installation, fejlfinding,
kloning og opgradering, hvilket praktisk talt
betyder ubesværet styring af enheden.

Scan til postboks
Gemmer scannede dokumenter og
dokumenter, der er sendt fra en pc til
enheden til let hentning eller
genudskrivning på enheden

• CentreWare Web-software styrer hele
virksomhedens printmiljø – uanset om
det er en blanding af producenter – og
hjælper med at sikre, at alle enheder kører
problemfrit og pålideligt.

Vis gemte filer
Vis miniaturebilleder af dokumenter,
der er gemt i postboksen - både på
maskinens frontpanel (valgfrit) og
fra dit skrivebord

®

• Smart eSolutions forenkler ejerskabet med
problemfri sikker administration på Xeroxenheder.

Arbejdsgange med farver,
optimeret
Tilføj et EFI Fiery System 8e®-netværk
Server til WorkCentre 7346-serien og få et
væld af brugervenlige kontrolfunktioner til
farvestyring, effektive produktivetsfunktioner
og suveræne værktøjer til arbejdsgang. Dette
er den idéelle kombination til at bringe dine
grafiske mulighedere op på det næste niveau.

• Routing er gjort let

EFI Fiery-netværksserveren tilføjer disse
funktioner:

Scan til e-mail
Sender scannede filer til e-mailmodtagere direkte fra frontpanelet

• Ægte 600 x 600 x 8 dpi-printopløsning til
enestående detaljer og klarhed.

Netværksscanning
Bruger skabeloner til at sende
scannede filer til foruddefinerede
placeringer

• Kalibreret PANTONE®-farvecertificering
sikrer, at du får præcise farver hver gang.
• Fiery ColorWise® tilbyder
standardfarveværktøjer og
brugerfleksibilitet.
• En 2,8 GHz-processor og 512 MBhukommelse leverer styrke til at håndere
selv de mest komplekse printopgaver.
• EFI Command WorkStation gør det lettere
at programmere, overvåge og styre dine
arbejdsgange.
• Værktøjet Fiery RIP-and-Print strømliner
behandling af udskriftsopgaver i
kontormiljøer.

Ark med jobflow
Muliggør enkle workflows på enheden
til dokumenter, der sendes til eller
gemmes i postboksen
Scan to PC
Scanner en fil til en eksisterende delt
mappe på en pc
Scan to Home
Scanner filer til forudtildelte “hjem”destinationer til hurtig routing
• Andet formål med dokumenter
Scan to PC Desktop®
Indeholder nyttige værktøjer til
redigering og dokumentmanipulation
• Lever filer hurtigere
Avanceret komprimeringsteknologi
Komprimerer filstørrelse til
hurtig levering og reduceret
netværksbelastning
• Konverter dokumenter
Flere formater
Scanninger kan gemmes i PDF-, TIFF-,
mTIFF-, JPEG- eller XPS®-format
Scan til søgbar PDF
Konverterer papirdokumenter
til PDF-filer, der kan søges i

Forestil dig mulighederne...
hvis du kan få dit multifunktionssystem
til at passe til din måde at arbejde på
Verden ændrer sig. Der er konstant pres på at gøre mere med færre ressourcer.
Du kender din branche bedre end nogen anden. Nu kan dit WorkCentremultifunktionssystem tilpasses den måde, du arbejder på, ikke den anden vej rundt.
Dit Xerox WorkCentre-multifunktionssystem er nu mere produktivt, og
dit arbejde er lige blevet meget lettere. Menuer og sprog, der er specifik
for din branche eller arbejdsgruppe, f.eks. “fax til kreditorer” eller “send til
forsikringsafdeling”, kan vises på berøringsskærmen. Xerox Extensible Interface
Platform (EIP) er hjertet til dette. Det aktiverer en række applikationer, der udvider
styrken på dit WorkCentre ved at sætte dig i stand til at finde, gemme, udskrive og
dele vigtige oplysninger med bare et par få trin på systemets berøringsskærm.
Mulighederne er uendelige.

Adgangs- og
udskrivningsoplysninger uden
brug af en computer

Scan ganske enkelt oplysninger,
og gem dem nøjagtigt der, hvor
du gerne vil

Praktisk og sikker adgang til
dit WorkCentre ved at køre dit
ID-kort igennem læseren

Brug for virksomhedens seneste prisliste
eller en brochure med denne uges mest
sælgende produkter? Tryk ganske enkelt på
multifunktionssystemets berøringsskærm for
at gennemse de online opbevaringssteder,
f.eks. Xerox DocuShare®, Microsoft
SharePoint® eller Windows-mapper.
Vælg dokumentet, og udskriv det. Vælg
dokumentet og udskriv det. Ikke brug for
at have arkiveringsskabe, der er fyldt med
materiale, der hurtigt bliver forældet.

Transformer papirformater til digitale
oplysninger med et par få trin. En
ny patient hos lægen udfylder en
formular med medicinske oplysninger,
lægesekretæren scanner formularen, får vist
et eksempelbillede på berøringsskærmen og
sender derefter formularen til en mappe, der
hedder Patientoplysninger. EIP-aktiverede
applikationer gør dette muligt.

Xerox gør det lettere for dig at sikre, at
det kun er autoriserede brugere, der har
adgang til WorkCentresystemer ved at kræve
kodeord eller
adgangskort. Når
det er godkendt,
har du adgang
til EIP-aktiverede
applikationer, der
er personaliseret til
dine behov.

Kontroller omkostninger med
brugervenlig kontering
Med Xerox’ konteringsløsninger kan du
indstille brugsgrænser efter bruger eller
funktion. Spor brug af systemet gennem en
trykt rapport, fildownload eller integration
med en partnerkonteringsløsning.

Forenkler kompleks
faxdistribution
Send og modtag faxdokumenter, også
selvom der ikke er installeret et faxbundkort
på systemet. Faxdokumenter kan scannes
på systemet eller sendes fra brugerens
skrivebord ved hjælp af en faxprinterdriver.
Faxdokumenter kan spores og revideres for at
sikre overholdelse af regler.

Tilslutning til en række
avancerede partnerløsninger,
der er oprettet med henblik på
lige netop din virksomhed
Xerox EIP tilbyder en række Alliance
Partner-løsninger, der gør WorkCentremultifunktionssystemet endnu bedre med
avanceret kontering, fax og scanning.

WorkCentre® 7346
Farvemultifunktionssystem
Automatisk dobbeltsidet
dokumentfremfører
Dokumentglasplade
(tilbehør)

Højkapacitets
tandemmagasin (tilbehør)

Professional
Finisher

Advanced
Office Finisher

Basisenhed med
et 520-arks
papirmagasin

Tre magasiner
(tilbehør)

Office Finisher

WorkCentre® 7346
Op til 45 sider (sort/hvid) / 40 sider pr. minut (farve)

Hastighed

150.000 billeder / måned

Produktivitet
Enhedshukommelse

1,5 GB minimum plus 40 GB harddisk

Papirhåndtering
Papirinput

Standard

Tilbehør

Papiroutput

Standard
Ekstraudstyr

Sikkerhed

Standard
Tilbehør

Automatisk dokumentfremfører til duplex: 75 ark (baseret på 80-grams papir)
Specialmagasin: 100 ark; format: 105 x 148 mm til SRA3
Magasin 1: 520 ark; format: 139,7 x 182 mm til A3
Modul med tre magasiner (tilbehør) (i alt 2.180 ark): Tilføjer tre 520-arks papirmagasiner; format: 139,7 x 182 mm til A3
Højkapacitets tandemmagasin (i alt 3.140 ark): Tilføjer et 520-arks magasin; format: 139,7 x 182 mm til A3,
et 800-arks magasin og et 1.200-arks magasin; format: A4
Udfaldsbakke til forskudte sæt - 400 ark (200 ark med alle Finisher-typer)
Office Finisher: Stakningsmagasin til 1.000 ark, hæftning af maks. 50 ark i flere placeringer
Advanced Office Finisher: Stakningsmagasin til 3.000 ark og topbakke til 500 ark, hæftning af maks. 50 ark i flere placeringer og hulning
Professional Finisher: Stakningsmagasin til 1.500 ark og topbakke til 500 ark, hæftning af maks. 50 ark i flere placeringer og hulning
pjecemodul til maks. hæftning af 15 ark, V-foldning
Fortrolig udskrivning, fortrolig fax, netværksgodkendelse, filtrering af IP-adresse, filtrering af domæne, portblokering, IPv6, 802,1x
Data Security Kit inkluderer overskrivelse af harddisk og datakryptering. Scanningssæt inkluderer krypteret PDF og kodeordsbeskyttet PDF,
Secure Access, sikkert vandmærke
Elektronisk tæller – Xerox-standardkontering – kopi, print, fax, scan; Netværkskontering (Alliance Partners);
Farveadgang til kopi og print via Active Directory

Kontering
Kopi
Tid for udskrivning af første side

4,8 sekunder (sort og hvid) / 6,7 sekunder (farve)

Kopiopløsning

600 x 600 dpi

Kopifunktioner

Automatisk to-sidet, berøringsskærm i farve, elektronisk for-sortering, automatisk magasinvalg, udform opgave, negativt billede/spejlbillede,
Automatisk oprettelse af pjecer, flere sider pr. ark, automatisk reduktion/forstørrelse, orignaler i blandede formater,
omslag, prøvesæt, bogkopiering, gemmer og genkalder opgaveprogrammering, Kommentar, automatisk farvevalg,
områdeangivelse, vandmærker, Contone-farver

Udskrivning
667 MHz / Adobe® PostScript® 3™ (tilbehør), XPS®, HP-GL2™, PCL® 5c / PCL 6-emuleringer

Processor / PDL
Tilslutningsmuligheder

10/100 BaseTX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (via adapter), USB (tilbehør), trådløst Ethernet 802.11b (via tredjepartsadaptere)

Printopløsning

600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

Udskrivningsfunktioner

Fax

Automatisk to-sidet, fortrolig udskrivning, udskudt udskrivning, prøvesæt, pjecefremstilling, valg af omslag, papirvalg efter egenskab,
flere sider pr. ark, vandmærker, bannerark, tilpas til ny side, transparentskilleark, valg af udfaldsbakke,
gem og genkald driverindstillinger
Tilbehør

Faxfunktioner

Scan
Scanningsfunktioner

Walkup-fax (en linje og tre-linjer (tilbehør)), netværksserverfax
Internet-fax, LAN-fax, videresendelse af fax, afsendelse og modtagelse af duplex, udskriv på fax op til A3, udform faxopgave

Tilbehør

Scan to Email, Scan to PC desktop, Scan to mailbox, Scan to FTP, Thumbnail Preview, forskellige Xerox Alliance Partner-løsninger, SMARTsend®
Søgbar PDF-fil, XPS, JPEG, TIFF, flersidet TIFF, originaler i blandede formater, scanning af opbyggede job, automatisk farve

Operativsystemer

Windows XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 og højere; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 08-09-10;
Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10,x

Andre funktioner

Interface til ekstern enhed, mediekort / USB Thumbdrive Reader, visning af miniaturebillede, EFI Fiery-netværksserver,
Parallelt interface, USB-interface, elektrisk hæftemaskine, Scan to PC Desktop, SMARTsend
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Ring i dag. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du ringe til os eller
besøge os på www.xerox.com/office

