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Det verkliga värdet av en 
investering i kontorsutrustning 
är inte alltid uppenbart. 
Det handlar om det som sker i 
bakgrunden, och som gör att du blir 
mer produktiv och kan arbeta på 
det sätt du vill. Xerox® WorkCentre® 
5945/5955 möjliggör detta. Du får 
resurser att förbättra dina dagliga 
kontorsrutiner och arbeta snabbare, 
kostnadseffektivare och säkrare – 
så att du kan fokusera på det som 
är viktigast i verksamheten.
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Smidigt underhåll

Xerox® WorkCentre 5945/5955 
är utvecklat med tanke på enkel 
användning. Rutinunderhåll utförs 
enkelt tack vare den lättåtkomliga 
pappersbanan. Och du behöver inte ta 
hjälp av någon supporttekniker.

Alla skrivare innehåller komponenter som 
så småningom blir utslitna, men med 
enkelt utbytbara komponenter slipper du 
avbrott. Tack vare avancerad teknik har 
antalet förbrukningsmaterial minskats.

• Alltid full fart. Med WorkCentre 5945/5955 
får du imponerande resultat med hela 45 
sid/min respektive 55 sid/min vid kopiering 
och utskrift.

• Scanning med upp till 200 sidor per 
minut (dubbelsidigt). Färgscanning 
med singlepass-teknik möjliggör snabb 
digital distribution av färgdokument då 
effektiva och verkningsfulla argument ska 
kommuniceras.

• Scanning anpassad till ditt arbetsflöde. 
Konfigurera en dedikerad, tydlig 
scanningknapp direkt på färgpekskärmen. 
Tilldela scanningknappen ett dedikerat 
scanningarbetsflöde som ger snabb 
dokumentdistribution och arkivering.

• Långa utskrifter utan avbrott. Med 
4 700 arks papperskapacitet kan du göra 
stora utskrifter utan avbrott. Med de olika 
efterbehandlingstillvalen får du dessutom 
större flexibilitet oavsett om det gäller ett 
enkelt eller komplext utskriftsjobb.

• Hög utskrifts- och kopieringskvalitet. 
1200 x 1200 dpi upplösning med Xerox® 
Emulsion Aggregation (EA)-toner. 

• Smidig dokumenthantering. Skriv ut från 
och scanna till ett USB-minne för snabb 
dokumenthantering när du inte befinner dig 
vid datorn.

• Anpassade lösningar. Med Xerox serverlösa 
Extensible Interface Platform® (EIP) kan 
du skapa tillämpningar för Xerox®-enheter 
byggda på Xerox® ConnectKey®-teknik, 
utan krav på komplex konfigurering. På så 
sätt kan maskinens funktioner förenklas 
och anpassas på många olika sätt – från 
supporttillämpningar till scanning.

Överraskande hög produktivitet.
Det handlar om mer än att bara få jobbet gjort. Det handlar om kontinuerlig 
produktivitet, flexibilitet och tillförlitlighet. Xerox® WorkCentre® 5945/5955 
åstadkommer just detta. Detta multifunktionssystem har en kraftfull kombination av 
funktioner och egenskaper som överträffar alla dina förväntningar. 
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Inbyggd energibesparing

Ett kraftfullt multifunktionssystem med 
funktioner för miljöhänsyn.

• Energisparläge med snabbstartteknik 
ger lägre elförbrukning i viloläge, 
samtidigt som systemet alltid är klart 
för användning.

• Uppfyller EU-direktivet för farliga 
ämnen (RoHS), Environmental Choice 
och ENERGY STAR® 2.0.

• Tack vare olika utskriftsinställningar 
kan miljöpåverkan minskas. Till 
exempel finns alternativ för 
dubbelsidig utskrift, provutskrift, 
återvunnet papper och utkastläge.

• Innovativa inställningar i Earth 
Smart-skrivardrivrutinen minskar 
miljöpåverkan ytterligare.

• Intuitiv, lättanvänd färgpekskärm. 
Hantera arbetsflödet direkt från pekskärmen 
med hjälp av tydliga och intuitiva ikoner.

• Mindre behov av manuellt ingripande 
innebär mindre stilleståndstid. Vår nya, 
effektivare toner räcker längre och byts 
snabbt och enkelt, och ger dessutom 
mycket hög utskriftskvalitet.

• Praktiska funktioner som kan väljas 
direkt från manöverpanelen. Snabb 
felsökningshjälp via inbyggda videoklipp 
direkt från manöverpanelen.

• Installera, uppgradera och hantera 
maskinerna via en enda skrivardrivrutin. 
Xerox® Global Print Driver® har ett enhetligt, 
lättanvänt användargränssnitt som gör 
att IT-administratören kan övervaka 
och hantera maskiner av såväl Xerox® 
som andra fabrikat. Ytterligare en fördel 
är mindre supportbehov och enklare 
administrering av utskriftstjänster. 

• Smidigare kontorsrutiner med 
avancerade kopierings- och 
utskriftsfunktioner. Tillgång till 
specialiserade utskriftsfunktioner såsom 
annotering, Bates-stämpling, ID-
kortskopiering och sidprogrammering.

• Bekväm och enhetlig hantering. Eftersom 
Xerox® WorkCentre 5945/5955 använder 
samma styrenhet som våra övriga 
multifunktionssystem, är hanteringen precis 
så bekväm och enhetlig som användarna 
efterlyser. Mer information om vår 
banbrytande Xerox® ConnectKey®-teknik 
finns på www.connectkey.com.

Oöverträffad enkelhet.
Avancerade funktioner på ett enkelt sätt. Xerox® WorkCentre® 5945/5955 ger dig 
de rätta verktygen för att du ska kunna fokusera på det som är viktigast.
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Fruktbart partnerskap

WorkCentre 5945/5955-systemen 
har inbyggd McAfee®-teknik, vilket 
betyder att detta är branschens första 
multifunktionssystem med inbyggt 
skydd mot potentiella externa hot. 
McAfees vitlisteteknik säkerställer att 
endast säkra och förhandsgodkända 
filer eller funktioner körs på maskinen, 
vilket minimerar behovet av manuella 
programvaruuppdateringar. Dessutom 
får du fullständig integration med 
verktygen i Xerox® hanterade 
utskriftstjänster, och McAfee ePolicy 
(ePO) möjliggör enkel spårning och 
övervakning.

Automatisk Cisco® TrustSec ISE-
integration (Identity Services Engine) 
ger detaljerad information om alla 
ConnectKey®-multifunktionssystem, 
vilket ger en högre policynivå och bättre 
efterlevnad avseende IT-säkerhet.

• Skydda konfidentiell information. 
Skydd av känsliga data via scanning till 
krypterade PDF-filer, hårddiskkryptering 
enligt standarden för 256-bitars AES FIPS 
140-2 och tredubbel dataöverskrivning 
som garanterar total radering av alla 
datafragment.

• Förhindra obehörig användning. Förhindra 
obehörig åtkomst till maskinen med hjälp 
av nätverksautentisering med eller utan 
smidig autentisering via Magstripe, läsare 
för fjärravläsningskort och smarta kort (CAC/
PIV/.Net), Xerox®-användarbehörighet, 
inloggning baserad på roll och funktion 
samt IP-filtrering.

• Proaktiv hantering av hot. Övervakar nya 
sårbarheter och hämtar felkorrigeringsfiler 
vid behov, vilket säkerställer 
datasäkerheten och att din utrustning 
är uppdaterad. Du kan dessutom få 
minutaktuella uppdateringar via RSS-flöden 
och ytterligare information via  
www.xerox.com/security.

• Efterlevnad av gällande bestämmelser. 
WorkCentre 5945/5955 uppfyller 
gällande säkerhetsstandarder som 
krävs av myndigheter, finanssektorn, 
hälsovårdsområdet och andra viktiga 
branscher. Standarderna inkluderar bland 
annat Common Criteria (under utvärdering), 
HIPPA, Data Protection Act och COBIT. 
Maskinerna kan vid behov anpassas så att 
de uppfyller önskade bestämmelser.

• Fullständig insyn. Total insyn i maskin 
och nätverk förhindrar IP-stöld och 
säkerställer nekat bestridande. Med 
säkerhetspolicyhantering och registrering av 
all maskinaktivitet via transaktionsloggen 
vet du vem som har använt maskinen och 
när.

Arbeta säkrare än någonsin.
Känn dig trygg. Känn tillit. Xerox® WorkCentre® 5945/5955 är utrustad med en 
fullständig uppsättning avancerade säkerhetsfunktioner och teknik från ledande 
aktörer i säkerhetsbranschen, vilket säkerställer omfattande skydd av känslig 
information dygnet runt, året runt. 
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Håll jämna steg med verksamheten 
– var du än befinner dig.
• Frihet med trådlös anslutning (tillval). 

Maskinen kan placeras nästan var som helst, 
utan att några nätverkskablar behövs.

• Apple® AirPrint. Skriv ut e-brev, foton och 
viktiga dokument direkt från din Apple 
iPhone® eller iPad® utan att installera 
drivrutiner eller ansluta kablar. Med AirPrint 
kan iPhone eller iPad anslutas automatiskt 
till den AirPrint-förberedda WorkCentre 
5945/5955-maskinen via kontorets trådlösa 
nätverk.

• Xerox® Mobile Print och andra lösningar. 
Xerox kan erbjuda allt som behövs för 
säker, effektiv utskrift från de flesta 
mobila enheter till alla skrivare eller 
multifunktionssystem, oavsett fabrikat. 
Dessutom finns IT-vänliga tillvalsfunktioner 
såsom åtkomst via lösenord och olika 
mobiloperativsystem. Mer information finns 
på www.xerox.com/mobile.

• Fjärrövervakning och fjärradministration. 
Med funktionen för fjärrmanövrerad 
manöverpanel får du tillgång till 
användargränssnittet i WorkCentre 
5945/5955 från valfri dator. Du kan 
därmed hantera maskinen som om du 
stod framför den. Fjärrutbilda användare 
och fjärrkonfigurera maskiner. Inbyggda 
säkerhetsfunktioner säkerställer att 
endast en behörig användare i taget kan 
ändra inställningar, vilket förhindrar att 
inställningar ändras av misstag.

• Mopria™-certifierad. Mopria-certifiering 
förenklar mobil utskrift från pekskärmar och 
smarttelefoner till många skrivare, inklusive 
WorkCentre 5945/5955.

Var redo var du än befinner dig.
På dagens arbetsplatser behöver du ha tillgång till tekniska lösningar oavsett 
tidpunkt och plats. Tack vare våra lösningar för mobilt arbete kan personalen få 
jobbet gjort på såväl kontoret som på resande fot.

Nya möjligheter

Oavsett om du scannar och hanterar 
dokument på kontoret eller via 
molnbaserade tjänster på Internet 
så har du tillgång till lösningar för 
scanningarbetsflöden direkt från 
WorkCentre 5945/5955 tack vare Xerox® 
arbetsflödeslösningar*, som är baserade på 
Xerox Extensible Interface Platform®.

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® 
eller Xerox® ConnectKey® for 
DocuShare®. Scanna dokument direkt 
till Microsoft® SharePoint, Xerox® 
DocuShare® eller andra Windows®-
mappar. Utöver att lagra filer och skapa 
PDF-filer kan du också automatiskt 
omvandla dokument till strukturerade 
data med hjälp av enkla verktyg för 
filnamngivning och dirigering.

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Enkel, säker och skalbar scanning till 
populära molnbaserade datalager 
såsom Google Docs™, SalesForce.com, 
Office 365 och Dropbox™ med hjälp av 
skräddarsydda arbetsflöden som utnyttjar 
Xerox EIP-teknik. Mer information om 
Xerox® arbetsflödeslösningar finns på 
www.office.xerox.com/software-solutions.

* Tillval tillgängliga beroende på land. 
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Konfigurationstillval
Många olika efterbehandlingstillval 
gör att du kan lägga till de funktioner 
som arbetsgruppen behöver. Välj 
grundläggande funktioner såsom 
häftning och hålslagning, eller 
avancerade funktioner för framställning 
av sidnumrerade, sadelhäftade och vikta 
häften. 

Utmatningsfack med förskjutning 
Stapling av upp till 400 ark.

Office efterbehandlingsenhet 
50-arks flerpositionshäftning (enkel/
dubbel) med variabel klammerlängd, och 
hålslagning med två eller fyra hål som 
tillval. Staplingsenhet med förskjutning 
av upp till 2 000 ark

Office efterbehandlingsenhet med 
häftesproduktion 
Lägg till häftesproduktion med 
Office efterbehandlingsenhet med 
häftesproduktion. Skapa häften med 
upp till 15 vikta eller sadelhäftade ark.

 Fristående elhäft (tillval) häftar upp till 50 ark 
(rekommenderad användning i kombination 
med arbetsyta).

 Automatisk dokumentmatare med singlepass-
teknik scannar färg- och svartvittdokument med 
200 sidor per minut (dubbelsidigt).

 100-arks snabbmagasin för pappersvikter upp till 
216 g/m².

 Två 500-arks universalmagasin som är justerbara 
upp till A3-format. 

 Kuvertmagasin som tillval (ersätter magasin 2) 
ger tillförlitlig matning av upp till 50 kuvert.

 Högkapacitetstandemmagasin för totalt 3 600 
A4-ark.

 Xerox® Emulsion Aggregation (EA)-toner ger 
skarp och tydlig text, jämna färgövergångar, 
djup svärta och exakt detaljåtergivning för 
rapporter, fakturor, streckkoder, grafik etc.

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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5.5%

9.3%

8.7%

8.4%

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 Optimerad för:

Produktivitet Scanning Säkerhet Nätverk Lösningar Trådlös 
anslutning

TITLE: X_28644_W5QBR-01WB   LANGUAGE: Swedish   DATE: February 9, 2015 11:52 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 7 of 8



WorkCentre 5945/5955-maskinerna styrs av Xerox® ConnectKey®-teknik.  
Mer information finns på www.connectkey.com.
Specifikationer WorkCentre 5945 WorkCentre 5955

Hastighet Upp till 45 sid/min A4/upp till 31 sid/min A3 Upp till 55 sid/min A4/upp till 31 sid/min A3

Maximal utskriftsvolym1 Upp till 175 000 sidor/månad Upp till 200 000 sidor/månad

Hårddisk/Processor/Minne Minimum 250 GB/1 GHz-processor med dubbla kärnor/2 GB

Anslutningar 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, Direct Print, trådlös anslutning som tillval (med anslutningssats för trådlös anslutning)

Styrenhetsfunktioner Central adressbok, fjärrmanövrerad manöverpanel, online-hjälp (tillgänglig från manöverpanelen eller skrivardrivrutinen), konfigurationskloning

Kopiering/utskrift
Utskrifts- och kopieringsupplösning Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi, utskrift: upp till 1200 x 1200 dpi

Kopiering av första sidan 3,7 sekunder från dokumentglaset/7,6 sekunder från den automatiska dokumentmataren

Skrivarspråk Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (tillval)

Utskriftsfunktioner Utskrift från USB-minne, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesproduktion, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation vid 
tvåvägskommunikation, skalning, jobbövervakning

Mobil utskrift Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (tillval), Xerox® molnlösning för mobil utskrift (tillval), Xerox® PrintBack, Mopria™-certifierad, Xerox® Print 
Service (insticksprogram för Android™)

Scanning Standard Destinationer: Scanning till brevlåda, scanning till USB-minne, scanning till e-post, scanning till nätverk, Filformat: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, 
Bekvämlighetsfunktioner: Hemscanning, enknappsscanning, sökbara PDF-filer, enkel- och flersidiga PDF-, XPS- och TIFF-filer, optimerade PDF-filer / 
PDF/A

Tillval Programvaror: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE och Professional

Faxning Standard Internet-fax, jobbkompilering, nätverksserverfaxning

Tillval Vidarebefordran av fax till e-post eller SMB, direktfax (tillval med en eller flera linjer, inklusive nätverksfax, vidarebefordran av fax till e-post eller SMB, 
direktfax)

Säkerhet Standard McAFee®-inbyggnad, McAfee ePolicy-kompatibel (ePO), dataöverskrivning, 256-bitars kryptering (uppfyller FIPS 140-2), Common Criteria-certifierad 
(ISO 15408)2, säker utskrift, faxning, scanning och e-post, Cisco® TrustSec Identity Services Engine-integration, nätverksautentisering, SSL, SNMPv3, 
transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter

Tillval McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, smarta kort (CAC/PIV/.NET)

Redovisning Standard Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, scanning, faxning, e-post), nätverksredovisning

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

Pappersinmatning Standard Dokumentmatare, singlepass: 200 ark, Hastighet: upp till 200 sid/min (dubbelsidigt), Pappersstorlekar: 125 x 138 mm till 297 x 432 mm
Snabbmagasin: 100 ark, Anpassade storlekar: A6–A3, 60–216 g/m²
Magasin 1–2: 500 ark vardera, Anpassade storlekar: A5–A3
Högkapacitetstandemmagasin: 3 600 ark totalt (1 600 respektive 2 000 ark), Pappersstorlek: A4

Tillval  Kuvertmagasin (ersätter magasin 2): upp till 50 kuvert: DL, C5

Efterbehandlingsalternativ Valfritt: Fördelningsfack: 400 ark (5945V_K eller 5955V_K)
Office efterbehandlingsenhet: magasin för 2 000 + 250 ark, 50-arks flerpositionshäftning, hålslagning som tillval (lägg till antingen 5945V_F eller 
5955V_F)
Office efterbehandlingsenhet med häftesproduktion: magasin för 2 000 + 250 ark, 50-arks flerpositionshäftning, sadelhäftning av häften, 
hålslagning som tillval, sadelhäftning och vikning av upp till 40 häften med 2–15 ark (lägg till antingen 5945V_F eller 5955V_F)

 Tillval Hålslagning för Office efterbehandlingsenhet
Fristående elhäft: 50 ark (75 g/m²), rekommenderad användning i kombination med arbetsyta

1 Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. 2 Under utvärdering

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Detaljerade specifikationer finns på www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs.  
Sätt samman och konfigurera ditt eget Xerox® WorkCentre 5945/5955-multifunktionssystem på 
www.buildyourownxerox.com/connectkey.

©2015 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Scan to PC Desktop®, 
WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® och Xerox Secure Access Unified ID System® är varumärken tillhörande Xerox Corporation i 
USA och/eller andra länder. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna 
för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är varumärken registrerade i USA. Informationen i denna broschyr kan ändras 
utan föregående meddelande. Uppdaterad 1/15 BR8932 W5QBR-01WB

Övriga utmärkelser

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

Artikel Certifikat

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

Artikel Certifikat

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

Artikel Certifikat

BLI 2014 Document 
Imaging Solutions  
Line of the Year Award

Artikel Certifikat

ConnectKey®
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