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Monochromatyczne, profesjonalne urz
do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w tryb ie 
kolorowym 
 

W dzisiejszych czasach niemal ka
użyciem koloru. Kolorowe 
trybie kolorowym ma istotne znaczenie w nowoczesnym biurze. Kolor jest niezb
w elektronicznych procesach obiegu dokumentów w 
roboczych i działów w niemal ka
bankowości, finansów i ubezpiecze
ludzkimi. Firma Konica Minolta wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu, oferuj
linię nowatorskich, profesjonalnych urz
łączą w sobie wszechstronne funkcje drukowania i kopiowania w trybie 
monochromatycznym z elastycznymi i kreatywnymi funkcjami skanowania w kolorze.

Dzięki funkcjom szybkiego i wydajnego skanowania w trybie kolorowym systemy bizhub 223, bizhub 283, bi
363 i bizhub 423 można w niezwykle łatwo zintegrowa
zapewnienie szybkości wydruku w trybie monochromatycznym rz
profesjonalne systemy uzupełniają
urządzenia wielofunkcyjne, A3 wyposaż
drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie.

W połączeniu z wydajnymi i wszechstronnymi ap
423 stanowią idealne urządzenia, zapewniaj
pozwalające zaoszczędzić czas i zmniejszy
Konica Minolta, oferując szybkość wydruku w trybie monochromatycznym 
trybie kolorowym w zakresie od 22 do 50 str./min. Wszystkie wspomniane urz
Minolta powstały przy wykorzystaniu technologii bizhub OP, cechuj
mają taki sam zestaw funkcji i mogą zosta

Monochromatyczne, profesjonalne urz ądzenia
do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w tryb ie 

W dzisiejszych czasach niemal każdy proces obiegu dokumentów wi
yciem koloru. Kolorowe wydruki nie są zawsze konieczne, jednak skanowanie w 

trybie kolorowym ma istotne znaczenie w nowoczesnym biurze. Kolor jest niezb
w elektronicznych procesach obiegu dokumentów w środowisku zespołów, grup 
roboczych i działów w niemal każdej dziedzinie biznesu, w tym w obszarze 

ci, finansów i ubezpieczeń, księgowości oraz zarządzania zasobami 
ludzkimi. Firma Konica Minolta wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu, oferuj

 nowatorskich, profesjonalnych urządzeń do obsługi obiegu dokumentów, k
 w sobie wszechstronne funkcje drukowania i kopiowania w trybie 

monochromatycznym z elastycznymi i kreatywnymi funkcjami skanowania w kolorze.
 

ki funkcjom szybkiego i wydajnego skanowania w trybie kolorowym systemy bizhub 223, bizhub 283, bi
na w niezwykle łatwo zintegrować z dowolnym procesem przepływu dokumentów. Poprzez 
ci wydruku w trybie monochromatycznym rzędu  22/28/36/42 stron na   minut

profesjonalne systemy uzupełniają istniejące urządzenia drukujące, oferując odpowiednie funkcje. Jako 
dzenia wielofunkcyjne, A3 wyposażono je we wszystkie funkcje niezbędne do komunikacji biurowej, takie jak 

drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie. 
 

czeniu z wydajnymi i wszechstronnymi aplikacjami firmy Konica Minolta systemy bizhub 223, 283, 363 i 
ądzenia, zapewniające efektywne skanowanie i rozsyłanie dokumentów oraz 

 czas i zmniejszyć koszty. Doskonale uzupełniają portfel produktów bizhub 
ść wydruku w trybie monochromatycznym w zakresie od 22 do 75 str./min oraz w 

trybie kolorowym w zakresie od 22 do 50 str./min. Wszystkie wspomniane urządzenia wielofunkcyjne firmy Konica 
niu technologii bizhub OP, cechują się identyczną, uniwersaln
ą zostać poszerzone o zaawansowane aplikacje oraz rozwi

 

 

ądzenia  
do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w tryb ie 

dy proces obiegu dokumentów wiąże się z 
 zawsze konieczne, jednak skanowanie w 

trybie kolorowym ma istotne znaczenie w nowoczesnym biurze. Kolor jest niezbędny 
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iznesu, w tym w obszarze 
ądzania zasobami 
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 do obsługi obiegu dokumentów, które 

 w sobie wszechstronne funkcje drukowania i kopiowania w trybie 
monochromatycznym z elastycznymi i kreatywnymi funkcjami skanowania w kolorze. 

ki funkcjom szybkiego i wydajnego skanowania w trybie kolorowym systemy bizhub 223, bizhub 283, bizhub 
 z dowolnym procesem przepływu dokumentów. Poprzez 

du  22/28/36/42 stron na   minutę te 
c odpowiednie funkcje. Jako 

dne do komunikacji biurowej, takie jak 

likacjami firmy Konica Minolta systemy bizhub 223, 283, 363 i 
ce efektywne skanowanie i rozsyłanie dokumentów oraz 

 portfel produktów bizhub firmy 
w zakresie od 22 do 75 str./min oraz w 

dzenia wielofunkcyjne firmy Konica 
ą, uniwersalną konstrukcją, 

 poszerzone o zaawansowane aplikacje oraz rozwiązania. 
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Możliwości, innowacje i wydajno
w obiegu dokumentów 
 
Szybkie skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym

 
Systemy bizhub 223, 283, 363 i 423 stanowi

się do pracy w każdym środowisku, w którym wymagane jest wydajne skanowanie w trybie kolorowym oraz 
drukowanie lub kopiowanie w trybie monochromatycznym. Wysoce wydajne i wszechstronne skanery 
dokumentów o rozmiarze do A3 sprawiaj
pozwalają wyeliminować osobne stacje skanuj

Wszystkie cztery systemy bizhub skanuj
monochromatycznym. Standardowo są
do wiadomości e-mail (Home), FTP, SMB, przesyłanie na skrzynk
USB i w trybie TWAIN. Dzięki obsłudze PEG, TIFF, PDF, compact PDF, XPS i compact XPS systemy serii bizhub 
423 umożliwiają przetwarzanie wszystkich podstawowych formatów. System serii bizhub 423, podobnie jak inne 
nowatorskie produkty z portfela bizhub, został wyposa
Technology) firmy Konica Minolta. Technologia ta umo
skanowania i rozsyłania dokumentów, co sprawia, 
idealnie sprawdzają się jako urządzenia wej

Skanowanie i rozsyłanie dokumentów
 
Do najważniejszych funkcji umo

indeksowanie dokumentów, OCR, przekształcanie do okre
rozsyłanie dokumentów do istniejących aplikacji biznesowych. Istnieje mo
bizhub 423 w celu zapewnienia wszechstronnych funkcji skanowania i rozsyłania dokumentów. Dzi
integracji oprogramowania na panelu nie jest wymagany osobny sprz
dokumentów może na przykład zostać

Poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych informacji w trakcie procesu skanowania, takich jak typ 
dokumentu i dodatkowe pola indeksu, mo
dokumentów na komputerze. Ponadto szeroka gama opcjonalnych zł
aplikacji, w tym systemów zarządzania dokumentami (DMS), systemów korporacyjnego zarz
(ECM), systemu Microsoft® SharePoint itp. W ten sposób technologia bEST p
dostosować system serii bizhub 423 do 

Główne cechy  - Główne zalety
 
Szybkie skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym
Elastyczność i wszechstronno
procesem obiegu dokumentów 
System bEST – bizhub Extended Solution Technology
Łatwe dostosowanie do dowolnego 
Skanowanie i rozsyłanie dokumentów
Wydajne gromadzenie informacji w postaci druko
dalszego przetwarzania, udost
Wbudowane aplikacje  
Wygodna obsługa za pośrednictwem wy
wymagany osobny sprzęt (stacja skanuj
 

Pełna zgodność

ści, innowacje i wydajność 
w obiegu dokumentów – skanowanie 

skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym
Systemy bizhub 223, 283, 363 i 423 stanowią idealne urządzenia wejściowe oraz wyj

rodowisku, w którym wymagane jest wydajne skanowanie w trybie kolorowym oraz 
nie lub kopiowanie w trybie monochromatycznym. Wysoce wydajne i wszechstronne skanery 

dokumentów o rozmiarze do A3 sprawiają, że niewielkie skanery płaskie A4 odchodzą w przeszło
 osobne stacje skanujące.  
y systemy bizhub skanują do 70 oryginałów na minutę zarówno w trybie kolorowym, jak i 

monochromatycznym. Standardowo są one wyposażone we wszystkie funkcje skanowania, takie jak skanowanie 
mail (Home), FTP, SMB, przesyłanie na skrzynkę (wymagany dysk twardy), skanowanie do 

ki obsłudze PEG, TIFF, PDF, compact PDF, XPS i compact XPS systemy serii bizhub 
 przetwarzanie wszystkich podstawowych formatów. System serii bizhub 423, podobnie jak inne 

ie produkty z portfela bizhub, został wyposażony w technologię bEST (bizhub Extended Solution 
Technology) firmy Konica Minolta. Technologia ta umożliwia współpracę z zaawansowanymi aplikacjami do 
skanowania i rozsyłania dokumentów, co sprawia, że profesjonalne urządzenia do obsługi obiegu 

ądzenia wejściowe w środowisku zespołów, grup roboczych i niewielkich działów.
 

Skanowanie i rozsyłanie dokumentów 
niejszych funkcji umożliwiających komunikację w nowoczesnym biurze nale

indeksowanie dokumentów, OCR, przekształcanie do określonych formatów, takich jak PDF/A, oraz bezpo
rozsyłanie dokumentów do istniejących aplikacji biznesowych. Istnieje możliwość modernizacji systemu serii 

b 423 w celu zapewnienia wszechstronnych funkcji skanowania i rozsyłania dokumentów. Dzi
integracji oprogramowania na panelu nie jest wymagany osobny sprzęt. Przepływ zadań zwią

e na przykład zostać uruchomiony bezpośrednio na panelu systemu bizhub. 
Poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych informacji w trakcie procesu skanowania, takich jak typ 

dokumentu i dodatkowe pola indeksu, można wyeliminować konieczność dalszej obróbki zeskanowanych 
uterze. Ponadto szeroka gama opcjonalnych złączy zapewnia dostę

ądzania dokumentami (DMS), systemów korporacyjnego zarz
(ECM), systemu Microsoft® SharePoint itp. W ten sposób technologia bEST pozwala w prosty sposób 

 system serii bizhub 423 do środowiska klienta. 
 
 
 

Główne zalety  

Szybkie skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym 
 i wszechstronność dzięki możliwości łatwej integracji z dowolnym 

procesem obiegu dokumentów – w trybie monochromatycznym lub kolorowym
bizhub Extended Solution Technology 

Łatwe dostosowanie do dowolnego środowiska użytkownika 
Skanowanie i rozsyłanie dokumentów 
Wydajne gromadzenie informacji w postaci drukowanej i elektronicznej do celów 
dalszego przetwarzania, udostępniania itp. 

średnictwem wyświetlacza systemu bizhub, nie jest 
ęt (stacja skanująca, komputer) 

Pełna zgodność, 

 

skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym 
ciowe oraz wyjściowe, nadające 

rodowisku, w którym wymagane jest wydajne skanowanie w trybie kolorowym oraz 
nie lub kopiowanie w trybie monochromatycznym. Wysoce wydajne i wszechstronne skanery 

ą w przeszłość. Dodatkowo 

 zarówno w trybie kolorowym, jak i 
one we wszystkie funkcje skanowania, takie jak skanowanie 

agany dysk twardy), skanowanie do 
ki obsłudze PEG, TIFF, PDF, compact PDF, XPS i compact XPS systemy serii bizhub 

 przetwarzanie wszystkich podstawowych formatów. System serii bizhub 423, podobnie jak inne 
 bEST (bizhub Extended Solution 

 z zaawansowanymi aplikacjami do 
dzenia do obsługi obiegu dokumentów 

rodowisku zespołów, grup roboczych i niewielkich działów. 

esnym biurze należą: digitalizacja i 
lonych formatów, takich jak PDF/A, oraz bezpośrednie 

ść modernizacji systemu serii 
b 423 w celu zapewnienia wszechstronnych funkcji skanowania i rozsyłania dokumentów. Dzięki całkowitej 

ń związany z archiwizacją 
rednio na panelu systemu bizhub.  

Poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych informacji w trakcie procesu skanowania, takich jak typ 
 dalszej obróbki zeskanowanych 

czy zapewnia dostęp do niemal każdej 
dzania dokumentami (DMS), systemów korporacyjnego zarządzania treścią 

ozwala w prosty sposób 

ci łatwej integracji z dowolnym 
w trybie monochromatycznym lub kolorowym 

wanej i elektronicznej do celów 

wietlacza systemu bizhub, nie jest 
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zapewniaj ąca jednoli
 
Procesy obiegu dokumentów 

 
Narzędzie PageScope Account Manager umo

liczników wszystkich zarejestrowanych urz
jednego interfejsu. Liczniki nie muszą
administratora i ograniczyć zakres jego działa
administratora dla każdego użytkownika, umo
związanych.  

Limity określone dla poszczególnych u
wszystkich urządzeniach drukujących podł
dostęp do szczegółowych informacji na temat kosztów w odniesieniu do działów i projektów, Account Manager 
stanowi także idealne narzędzie, pozwalaj
jednocześnie zoptymalizować liczbę
ułatwiają optymalizację urządzeń drukuj
wymienione funkcje narzędzia powodują

Procesy obiegu dokumentów 
 
Narzędzie PageScope Authentication Manager zapewnia proste i intuicyjne zarz

uprawnieniami użytkowników z poziomu centralnego. Administratorzy mog
szczegóły uwierzytelniania, oszczędzaj
układu naczyń krwionośnych w palcu lub karty zbli
bezpiecznie logować się bezpośrednio w

Uwierzytelnienie stanowi takż
zwiększa wygodę użytkownika i bezpiecze
dowolnym urządzeniu nie tylko pozwala drukowa
optymalizację urządzeń drukujących. Funkcje przesyłania zada
dostępne w każdym systemie w sieci obsługuj
odpowiednio chronione, gdyż tylko wła
urządzeniu. Ta prosta, lecz skuteczna metoda pozwala zaoszcz
tacach na wydruki nie będą już zalegać

Narzędzie to pozwala takż
wprowadzenie sprzętu, który może takż

 
Procesy obiegu dokumentów 

 
Narzędzie PageScope Net Care Device Manager umo

oraz centralne monitorowanie stanu systemu. Zmniejszaj
zarządzaniem systemem, aplikacja ta zapewnia szybki do
jednego lub wszystkich urządzeń podłą
pracy monitorowanego sprzętu. Zoptymalizowana funkcja przywołania stanu i automatyczne powiadomienia 
pocztą elektroniczną zapewniają natychmiastow
podczas drukowania. Umożliwia to maksymalizacj
większą wydajność wszystkich zintegrowanych systemó
 
 
 
 
 

Zautomatyzowane procesy obiegu dokumentów 
 
CS Remote Care to sprawdzony system zdalnego monitorowania firmy Konica Minolta, który zapewnia 

profilaktyczne i niezwykle elastyczne usługi ser

ca jednoli te procesy obiegu dokumentów

Procesy obiegu dokumentów – rejestracja korzystania z urz
dzie PageScope Account Manager umożliwia centralne gromadzenie szczegółowych odczytów 

liczników wszystkich zarejestrowanych urządzeń oraz oszacowanie związanych kosztów za po
jednego interfejsu. Liczniki nie muszą być uruchamiane pojedynczo, co pozwala znaczą

ć zakres jego działań. Ograniczenia dotyczące liczby wydruków, ustalane przez 
żytkownika, umożliwiają zmniejszenie liczby zadań drukowania i kosztów z tym 

lone dla poszczególnych użytkowników są monitorowane w niezawodny sposób na 
ących podłączonych do sieci, co usprawnia kontrolę kosztów. Zapewniaj

p do szczegółowych informacji na temat kosztów w odniesieniu do działów i projektów, Account Manager 
ędzie, pozwalające zwiększyć świadomość kosztów wś
ć liczbę  wydruków. Z kolei szczegółowe raporty dotyczące zu
ą ń drukujących na podstawie rzeczywistych wzorców uż

dzia powodują zwiększenie ogólnej wydajności i produktywności.
 
 

Procesy obiegu dokumentów – uwierzytelnianie 
dzie PageScope Authentication Manager zapewnia proste i intuicyjne zarzą

ytkowników z poziomu centralnego. Administratorzy mogą szybko i łatwo 
ędzając tym samym czas i zwiększając wydajność pracy. Za pomoc

nych w palcu lub karty zbliżeniowej użytkownicy mogą elastycznie, wygodnie i 
średnio w systemie. 

Uwierzytelnienie stanowi także wstępny warunek drukowania na dowolnym urządzeniu, które znacz
ytkownika i bezpieczeństwo systemu. Przepływ zadań związany z drukowaniem na 

dzeniu nie tylko pozwala drukować poufne dokumenty w dowolnym miejscu, ale tak
ących. Funkcje przesyłania zadań wydruku na serwer i zabezpieczenia wydruku s

dym systemie w sieci obsługującym interfejs bEST OpenAPI. Drukowane informacje s
ż tylko właściciel dokumentu może go wydrukować bezpo

dzeniu. Ta prosta, lecz skuteczna metoda pozwala zaoszczędzić papier i ograniczyć
ż zalegać niepotrzebne dokumenty, które mogłyby wpaść w niepowołane r

dzie to pozwala także ograniczyć koszty poprzez optymalizację urzą
że także służyć jako drukarka osobista. 

Procesy obiegu dokumentów – zarządzanie 
dzie PageScope Net Care Device Manager umożliwia centralne wdrożenie konfiguracji sieciowych 

oraz centralne monitorowanie stanu systemu. Zmniejszając w znacznym stopniu zakres działa
dzaniem systemem, aplikacja ta zapewnia szybki dostęp do łatwej w obsłudze funkcji monitorowania 

ą ń podłączonych do sieci oraz pozwala zmaksymalizować
ętu. Zoptymalizowana funkcja przywołania stanu i automatyczne powiadomienia 

ą natychmiastową reakcję na problemy i pozwalają unikn
żliwia to maksymalizację czasu bezawaryjnego działania, co z kolei przekłada si

 wszystkich zintegrowanych systemów i pozytywnie wpływa na ogólną wydajno

Zautomatyzowane procesy obiegu dokumentów – serwisowanie
CS Remote Care to sprawdzony system zdalnego monitorowania firmy Konica Minolta, który zapewnia 

profilaktyczne i niezwykle elastyczne usługi serwisowe. Wszystkie istotne dane systemowe s

 

te procesy obiegu dokumentów  

rejestracja korzystania z urządzeń 
liwia centralne gromadzenie szczegółowych odczytów 

ych kosztów za pośrednictwem 
 uruchamiane pojedynczo, co pozwala znacząco zaoszczędzić czas 

ce liczby wydruków, ustalane przez 
ń drukowania i kosztów z tym 

 monitorowane w niezawodny sposób na 
ę kosztów. Zapewniając szybki 

p do szczegółowych informacji na temat kosztów w odniesieniu do działów i projektów, Account Manager 
 kosztów wśród użytkowników i 

  wydruków. Z kolei szczegółowe raporty dotyczące zużycia materiałów 
cych na podstawie rzeczywistych wzorców użytkowania. Wszystkie 

ści. 

dzie PageScope Authentication Manager zapewnia proste i intuicyjne zarządzanie bazą danych i 
 szybko i łatwo zaprogramować 

ść pracy. Za pomocą skanera 
ą elastycznie, wygodnie i 

pny warunek drukowania na dowolnym urządzeniu, które znacząco 
ązany z drukowaniem na 

dokumenty w dowolnym miejscu, ale także umożliwia 
 wydruku na serwer i zabezpieczenia wydruku są 

cym interfejs bEST OpenAPI. Drukowane informacje są 
ć bezpośrednio na danym 

 papier i ograniczyć liczbę wydruków – w 
ść w niepowołane ręce.  
ę urządzeń drukujących, tj. 

żenie konfiguracji sieciowych 
c w znacznym stopniu zakres działań związanych z 

p do łatwej w obsłudze funkcji monitorowania 
czonych do sieci oraz pozwala zmaksymalizować czas bezproblemowej 

tu. Zoptymalizowana funkcja przywołania stanu i automatyczne powiadomienia 
ą uniknąć wąskich gardeł 

 czasu bezawaryjnego działania, co z kolei przekłada się na 
ą wydajność firmy. 

serwisowanie 
CS Remote Care to sprawdzony system zdalnego monitorowania firmy Konica Minolta, który zapewnia 

wisowe. Wszystkie istotne dane systemowe są przesyłane 
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bezpośrednio do centrum serwisowego firmy Konica Minolta. Jest to proces automatyczny, niewymagaj
ingerencji użytkownika. Bezpośrednie przesyłanie informacji na temat problemów technicznych z urz
drukującego do centrum serwisowego pozwala zmniejszy
procesu obsługi zgłoszeń serwisowych. Gromadzenie odczytów liczników i ich przesyłanie do centrum 
serwisowego Konica Minolta też należ

Narzędzie CS Remote Care dodatkowo zapewnia automatyczne funkcje logistyczne 
sprawdza stan materiałów eksploatacyjnych oraz wielko
wyeliminować konieczność ręcznej zmiany zamówie
materiałów eksploatacyjnych w wyznaczonym terminie 

Główne cechy - Główne zalety
Procesy obiegu dokumentów 
Wydajna, scentralizowana kontrola k
administratorów 
Drukowanie na dowolnym urz
drukujących i bezpiecznego drukowania; oszcz
Procesy obiegu dokumentów 
Oszczędność czasu i zwiększenie wydajno
wszystkimi urządzeniami sieciowymi
CS Remote Care Płynna praca urz
maksymalna dostępność systemu

Istotne aspekty w kontek

rednio do centrum serwisowego firmy Konica Minolta. Jest to proces automatyczny, niewymagaj
średnie przesyłanie informacji na temat problemów technicznych z urz

cego do centrum serwisowego pozwala zmniejszyć do minimum czas awarii oraz unikn
 serwisowych. Gromadzenie odczytów liczników i ich przesyłanie do centrum 

ż należy już do przeszłości. 
dzie CS Remote Care dodatkowo zapewnia automatyczne funkcje logistyczne 

sprawdza stan materiałów eksploatacyjnych oraz wielkość zamówień magazynowych. Pozwala tak
ęcznej zmiany zamówień. W ten sposób – dzięki inteligentnej funkcji dostawy 

materiałów eksploatacyjnych w wyznaczonym terminie – firmy optymalizują wydajność pracy.
 

Główne zalety  
Procesy obiegu dokumentów – rejestracja korzystania z urządzeń 
Wydajna, scentralizowana kontrola kosztów przy minimalnym nakładzie pracy 

Drukowanie na dowolnym urządzeniu Obsługa funkcji optymalizacji urz
cych i bezpiecznego drukowania; oszczędność papieru 

Procesy obiegu dokumentów – zarządzanie 
ększenie wydajności dzięki centralnemu zarzą

dzeniami sieciowymi 
CS Remote Care Płynna praca urządzeń drukujących; brak nagłych przerw w pracy i 

ść systemu 
 
 
 

 

Istotne aspekty w kontekście 
interesów firmy 

 

rednio do centrum serwisowego firmy Konica Minolta. Jest to proces automatyczny, niewymagający 
rednie przesyłanie informacji na temat problemów technicznych z urządzenia 

 do minimum czas awarii oraz uniknąć czasochłonnego 
 serwisowych. Gromadzenie odczytów liczników i ich przesyłanie do centrum 

dzie CS Remote Care dodatkowo zapewnia automatyczne funkcje logistyczne – regularnie 
 magazynowych. Pozwala także 

ki inteligentnej funkcji dostawy 
ść pracy. 

osztów przy minimalnym nakładzie pracy 

dzeniu Obsługa funkcji optymalizacji urządzeń 

ki centralnemu zarządzaniu 

cych; brak nagłych przerw w pracy i 
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Pełna zgodność 

 
Systemy bizhub 223/283/363/423, podobnie jak inne urz

produktów firmy Konica Minolta, wyposa
płynną integrację z dowolną siecią
praktycznie w każdym środowisku klienta. Dzi
XPS kontroler Emperon™ zapewnia maksymaln
Citrix Ready. Sterowniki systemu Windows maj
uzyskały certyfikat SAP, a firma Konica Minolta ma status Gold Partner w programie SAP PVP (Printer Vendor 
Programme). Wśród korzyści dla uż
niezawodność, a także pomoc techniczn

 

Wszechstronne bezpiecze
 
Systemy bizhub 223, 283, 363 i 423, wyposa

są zgodne z normą ISO 15408 EAL3. Ten oficjalny certyfikat bezpiecze
międzynarodowymi normami i podkre
konkurencją. Wspomniane cztery systemy mo
uwierzytelnienia klienta za pośrednictwem protokołu IEEE 802.1x. Zapewniaj
sieci dzięki szyfrowaniu przy użyciu protokołu IPsec. Oferuj
twardego w celu ochrony wszystkich znajduj
Uwierzytelnienie za pomocą skanera układu naczy
sposób ogranicza nieuprawniony dostę
wpisywaniem nazw użytkowników i haseł.
 

Nieuciążliwa dla użytkownika praca systemów
 
Systemy bizhub 223/283/363/423 generuj

nie przeszkadzają pracownikom w wykonywaniu zada
także w biurach o rozkładzie otwartym. Wygod
systemu, takich jak animowana pomoc i wskazówki dla u
prostą i intuicyjną obsługę. Sterownik wydruku MyTab zwi
umieszczenie często używanych funkcji na jednym ekranie ustawie
związku z brakiem konieczności żmudnej nauki: obsługa systemu serii bizhub 423 praktycznie nie wymaga 
przeszkolenia. 

Systemy wyjątkowo przyjazne dla 
 
Systemy bizhub 223/283/363/423 wyposa

one zgodne z normą Energy Star oraz niemieck
typowego zużycia energii (TEC), która mie
przepisach Energy Star i wskazuje na ekologiczn
energii w trakcie tygodnia na podstawie 
zainstalowaniu opcjonalnych akcesoriów, np. modułu wyka
energii. Dzięki temu systemy serii bizhub 423 s
znaczne obniżenie kosztów operacyjnych. Jednym z kluczowych czynników odpowiadaj
pracę systemów jest wyjątkowy polimeryzowany toner Simitr
temperaturze utrwalania wymaga on krótszego czasu nagrzewania oraz umo
poziomu emisji CO2. Toner polimeryzowany Simitri® HD został tak
roślinnego – wykorzystanie biomasy i sam proces produkcyjny toneru wychodz
współczesnego społeczeństwa, świadomego zagro

System serii bizhub 423 oferuje dwa tryby oszcz
uśpienia, które pozwalają ograniczyć
ponowne uruchomienie systemu nastę
po otrzymaniu zadania drukowania. Faksy przychodz
przechowywane w pamięci do momentu ponownej aktywacji urz

Systemy bizhub 223/283/363/423, podobnie jak inne urządzenia wielofunkcyjne bizhub z portfela 
produktów firmy Konica Minolta, wyposażono w opatentowane kontrolery Emperon™, które umo

ą siecią w standardowej konfiguracji. Dzięki temu systemy te mog
rodowisku klienta. Dzięki obsłudze standardowych formatów PCL, PostScript 3, PDF i 

XPS kontroler Emperon™ zapewnia maksymalną zgodność z aplikacjami systemu. Uzyskał on tak
Citrix Ready. Sterowniki systemu Windows mają certyfikat WHQL. Z kolei systemy bizhub 223/283/363/423 
uzyskały certyfikat SAP, a firma Konica Minolta ma status Gold Partner w programie SAP PVP (Printer Vendor 

ści dla użytkowników można wymienić prostą i intuicyjną instalacj
e pomoc techniczną w zakresie systemów SAP. 

Wszechstronne bezpieczeństwo 
Systemy bizhub 223, 283, 363 i 423, wyposażone w standardowe zabezpieczenia firmy Konica Minolta, 

 ISO 15408 EAL3. Ten oficjalny certyfikat bezpieczeństwa potwierdza zgodno
dzynarodowymi normami i podkreśla przewagę technologii zabezpieczeń firmy Konica Minolta nad 

. Wspomniane cztery systemy można podłączyć do zabezpieczonych sieci wymagaj
średnictwem protokołu IEEE 802.1x. Zapewniają one bezpieczn
życiu protokołu IPsec. Oferują także standardową funkcję

rony wszystkich znajdujących się na nim danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem. 
ą skanera układu naczyń krwionośnych w palcu lub karty zbliż

sposób ogranicza nieuprawniony dostęp do systemu oraz stanowi bardziej wygodne rozwią
ytkowników i haseł. 

żytkownika praca systemów 
Systemy bizhub 223/283/363/423 generują niski poziom hałasu i zapewniają cichą

wykonywaniu zadań i doskonale nadają się do instalacji w dowolnym miejscu 
e w biurach o rozkładzie otwartym. Wygodę użytkownika zwiększono za pomocą kilku specjalnych funkcji 

systemu, takich jak animowana pomoc i wskazówki dla użytkownika. Opcjonalna klawiatura dodatkowo ułatwia 
. Sterownik wydruku MyTab zwiększa wygodę obsługi, umoż

ywanych funkcji na jednym ekranie ustawień. Środowiska firmowe odnosz
ś żmudnej nauki: obsługa systemu serii bizhub 423 praktycznie nie wymaga 

 

ątkowo przyjazne dla środowiska 
Systemy bizhub 223/283/363/423 wyposażono w wiele funkcji zapewniających oszcz

 Energy Star oraz niemiecką normą Blue Angel. Cechuje je niezwykle niska warto
ycia energii (TEC), która mieści się poniżej dopuszczalnej granicy okreś

przepisach Energy Star i wskazuje na ekologiczną pracę urządzeń. Wartość TEC reprezentuje typowe zu
energii w trakcie tygodnia na podstawie średniego poziomu wykorzystania urządzenia w biurze. Nawet po 
zainstalowaniu opcjonalnych akcesoriów, np. modułu wykańczania, produkty te cechuje niezwykle niski pobór 

ki temu systemy serii bizhub 423 są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale równie
enie kosztów operacyjnych. Jednym z kluczowych czynników odpowiadają

ątkowy polimeryzowany toner Simitri® HD firmy Konica Minolta: dzi
temperaturze utrwalania wymaga on krótszego czasu nagrzewania oraz umożliwia ograniczenie zu
poziomu emisji CO2. Toner polimeryzowany Simitri® HD został także częściowo wyprodukowany z materiału 

wykorzystanie biomasy i sam proces produkcyjny toneru wychodzą naprzeciw wymaganiom 
świadomego zagrożeń związanych z emisją CO2.  

System serii bizhub 423 oferuje dwa tryby oszczędzania energii, tj. tryb niskiego pobor
 ograniczyć zużycie energii w okresach bezczynności. W przypadku obu trybów 

ponowne uruchomienie systemu następuje automatycznie po naciśnięciu przez użytkownika klawisza panelu lub 
nia. Faksy przychodzące nie powodują uruchomienia urz

ci do momentu ponownej aktywacji urządzenia przez inny proces.
 

 

dzenia wielofunkcyjne bizhub z portfela 
ono w opatentowane kontrolery Emperon™, które umożliwiają ich 

ki temu systemy te mogą pracować 
ki obsłudze standardowych formatów PCL, PostScript 3, PDF i 

 z aplikacjami systemu. Uzyskał on także certyfikat 
 certyfikat WHQL. Z kolei systemy bizhub 223/283/363/423 

uzyskały certyfikat SAP, a firma Konica Minolta ma status Gold Partner w programie SAP PVP (Printer Vendor 
ą instalację, sprawdzoną 

one w standardowe zabezpieczenia firmy Konica Minolta, 
ństwa potwierdza zgodność z 
ń firmy Konica Minolta nad 
zonych sieci wymagających 

 one bezpieczną komunikację w 
ą funkcję szyfrowania dysku 

 na nim danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem. 
nych w palcu lub karty zbliżeniowej w niezawodny 

ziej wygodne rozwiązanie w porównaniu z 

ą cichą pracę, dzięki czemu 
 do instalacji w dowolnym miejscu – 

ą kilku specjalnych funkcji 
klawiatura dodatkowo ułatwia 

 obsługi, umożliwiając użytkownikom 
rodowiska firmowe odnoszą korzyści w 

mudnej nauki: obsługa systemu serii bizhub 423 praktycznie nie wymaga 

ących oszczędność energii. Są 
 Blue Angel. Cechuje je niezwykle niska wartość 

ej dopuszczalnej granicy określonej w najnowszych 
 TEC reprezentuje typowe zużycie 

ądzenia w biurze. Nawet po 
czania, produkty te cechuje niezwykle niski pobór 

rodowiska, ale również umożliwiają 
enie kosztów operacyjnych. Jednym z kluczowych czynników odpowiadających za ekologiczną 

i® HD firmy Konica Minolta: dzięki niższej 
liwia ograniczenie zużycia energii i 
ciowo wyprodukowany z materiału 

ą naprzeciw wymaganiom 

dzania energii, tj. tryb niskiego poboru energii oraz tryb 
ści. W przypadku obu trybów 
żytkownika klawisza panelu lub 

 uruchomienia urządzenia – są 
dzenia przez inny proces. 
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Minimalny wpływ na ś
 

Zgodnie ze swoim systemem zarz
Konica Minolta promuje mniejsze zuż
możliwe) wykorzystywanie materiałów oraz projektowanie ma
szybkie i łatwe rozdzielenie ich elementów składowych w celu łatwiejszej utylizacji. Działania te s
ramach inicjatywy produkcji bezodpadowej, za pomoc
minimum wpływ swoich produktów na 
ekologicznych na wszystkich etapach cyklu 
 

Główne cechy - Główne zalety
Kontroler Emperon™ Łatwa instalacja klienta i serwera
niezawodności dzięki płynnej integracji systemu i sterownikom z certyfikatem WHQL 
Zgodność z normą ISO 15408 EAL3 Certyfikowane funkcje zabezpiecze
ochrony danych firmowych Konstrukcja i obsługa przyjazna dla u
Oszczędność czasu dzięki intuicyjnej obsłudze; komfort pracy w pobli
dzięki niskiemu poziomowi hałasu Ekologiczny projekt i wydajno
ekologiczna przy zakupie i ograniczenie kosztów bie

Opis opcjonalnych akcesoriów w systemach

Minimalny wpływ na środowisko naturalne 
Zgodnie ze swoim systemem zarządzania ochroną środowiska, opartym na normie ISO 14001, firma 

Konica Minolta promuje mniejsze zużycie materiałów przy opracowywaniu produktów, w tym ponowne (na ile to 
liwe) wykorzystywanie materiałów oraz projektowanie materiałów eksploatacyjnych w sposób umo

szybkie i łatwe rozdzielenie ich elementów składowych w celu łatwiejszej utylizacji. Działania te s
ramach inicjatywy produkcji bezodpadowej, za pomocą której firma Konica Minolta stara si
minimum wpływ swoich produktów na środowisko naturalne i która zakłada prowadzenie skutecznych działa
ekologicznych na wszystkich etapach cyklu życia produktu.  

Główne zalety  
Kontroler Emperon™ Łatwa instalacja klienta i serwera oraz najwy

ki płynnej integracji systemu i sterownikom z certyfikatem WHQL 
 ISO 15408 EAL3 Certyfikowane funkcje zabezpiecze

ochrony danych firmowych Konstrukcja i obsługa przyjazna dla u
ęki intuicyjnej obsłudze; komfort pracy w pobli

ki niskiemu poziomowi hałasu Ekologiczny projekt i wydajność
ekologiczna przy zakupie i ograniczenie kosztów bieżących 

 

 

Opis opcjonalnych akcesoriów w systemach bizhub 
223/283/363/423 

 

 

rodowiska, opartym na normie ISO 14001, firma 
ycie materiałów przy opracowywaniu produktów, w tym ponowne (na ile to 

teriałów eksploatacyjnych w sposób umożliwiający 
szybkie i łatwe rozdzielenie ich elementów składowych w celu łatwiejszej utylizacji. Działania te są prowadzone w 

 której firma Konica Minolta stara się ograniczyć do 
rodowisko naturalne i która zakłada prowadzenie skutecznych działań 

oraz najwyższy poziom 
ki płynnej integracji systemu i sterownikom z certyfikatem WHQL 
 ISO 15408 EAL3 Certyfikowane funkcje zabezpieczeń w celu 

ochrony danych firmowych Konstrukcja i obsługa przyjazna dla użytkownika 
ki intuicyjnej obsłudze; komfort pracy w pobliżu urządzenia 

ki niskiemu poziomowi hałasu Ekologiczny projekt i wydajność Świadomość 

 

bizhub 



 

Konica Minolta |  bizhub 283 

bizhub 223/283/363/423 Centrum obiegu dokumentów o szybko
str./min w trybie monochromatycznym. Standardowy ko ntroler druku 
EmperonTM z obsług ą języków PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 i XPS. Pojemno
500 + 500 arkuszy o raz rę
A6 do A3 i 60 – 210 g/m2. 2 GB pami
Systemy bizhub 363/423 s
dokumentów i dysk twardy o pojemno
 
 
Podajnik dokumentów Automatyczne podawanie do 100 oryginałów DF

Pokrywa oryginału OC-509 Pokrywa zamiast automatycznego podajnika dokumentów

Moduł zszywający FS-527 Zszywanie 50 arkuszy, taca wyj

PK-517 Zestaw dziurkowania 4 otwory

Separator prac JS-603 Rozdzielanie faksów, kopii, wydruków itp. w module FS

Zestaw zszywania przez Wykańczanie broszur grzbiet SD

Moduł zszywający FS-529 Zszywanie 50 arkuszy, taca wyj

Separator prac JS-505 Rozdzielanie faksów, kopii, 

1 kaseta na papier PC-109 A5 – A3, 1 x 500 arkuszy, 60 

2 kasety na papier PC-208 A5 – 

Podstawa DK-508 Przechowywanie papieru itp.

Uwierzytelnianie Skaner układu naczyń

Czytnik kart zbliżeniowych Różne rodzaje kart

Uchwyt klawiatury KH-101 Do umieszczenia klawiatury USB

Interfejs EK-604 Do podłączania klawiatury USB

Interfejs EK-605 Do podłączania klawiatury USB i ł

Zestaw montażowy faksu Płyta interfejsu faksu FK

Płyta faksu FK-508 Faks Super G3 

Stół roboczy WT-506 Umieszczenie urz

Licencja i-Option LK-101v2 Przeglądarka internetowa, panel obrazu

Licencja i-Option LK-102 Rozszerzone funkcje PDF

Licencja i-Option LK-105 Wyszukiwanie w plikach PDF

Pamięć i-Option UK-203 Rozszerzenie pami

Dysk twardy HD-516* i-Option, przesyłanie na skrzynk

mobilne itp. Standardowy element wyposa

Zestaw bezpieczeństwa Funkcja Copy Guard SC

Oprogramowanie dost

bizhub 223/283/363/423 Centrum obiegu dokumentów o szybko ś
str./min w trybie monochromatycznym. Standardowy ko ntroler druku 

ą języków PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 i XPS. Pojemno
raz ręczny podajnik dodatkowy na 150 arkuszy. No

210 g/m2. 2 GB pami ęci i standardowy interfejs Ethernet 1 Gb. 
Systemy bizhub 363/423 s ą wyposa żone w automatyczny podajnik 
dokumentów i dysk twardy o pojemno ści 250 GB.  

kumentów Automatyczne podawanie do 100 oryginałów DF-621* 

509 Pokrywa zamiast automatycznego podajnika dokumentów 

527 Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa na 3200 arkuszy 

517 Zestaw dziurkowania 4 otwory 

603 Rozdzielanie faksów, kopii, wydruków itp. w module FS-527 

ńczanie broszur grzbiet SD-509 

529 Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa na 300 arkuszy 

505 Rozdzielanie faksów, kopii, wydruków itp.  

A3, 1 x 500 arkuszy, 60 – 90 g/m2 

 A3, 2 x 500 arkuszy, 60 – 90 g/m2 

508 Przechowywanie papieru itp. 

Uwierzytelnianie Skaner układu naczyń krwionośnych w palcu biometryczne AU-102 

żne rodzaje kart 

101 Do umieszczenia klawiatury USB 

czania klawiatury USB 

czania klawiatury USB i łącza Bluetooth 

Płyta interfejsu faksu FK-508 MK-726 

506 Umieszczenie urządzenia do uwierzytelniania 

ądarka internetowa, panel obrazu 

102 Rozszerzone funkcje PDF 

105 Wyszukiwanie w plikach PDF 

203 Rozszerzenie pamięci do i-Option 

Option, przesyłanie na skrzynkę, uwierzytelnianie, animowane wskazówki, drukowanie 

mobilne itp. Standardowy element wyposażenia w systemach bizhub 363/423 

stwa Funkcja Copy Guard SC-507 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprogramowanie dostępne 

 

bizhub 223/283/363/423 Centrum obiegu dokumentów o szybko ści 22/28/36/42 
str./min w trybie monochromatycznym. Standardowy ko ntroler druku 

zyków PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 i XPS. Pojemno ść 
czny podajnik dodatkowy na 150 arkuszy. No śniki od 

ci i standardowy interfejs Ethernet 1 Gb. 
one w automatyczny podajnik 

, uwierzytelnianie, animowane wskazówki, drukowanie 
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z urzą

PageScope Box Operator pomaga zoptymalizowa
które dodaje do systemu Windows Explorer funkcje pozwalaj
faksowanych do skrzynek użytkownika na urz
usuwanie lub zmianę nazwy plików w skrzynkach u
skrzynkę użytkownika i podgląd ich przed wydrukowaniem, eliminuj
skanów i faxów w postaci miniatur. 

Copy Protection służy do ustawiania zabezpiecze
Zabezpieczeniem przed kopiowaniem jest doł
z MFP. Gdy dokument zawierający te znaki jest kopiowany, ukryte elementy pojawiaj
stworzony dokument jest kopią. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w celu ograniczenia tworzonych kopii 
poufnych dokumentów. Copy Protection Utility pozwala edytowa
nieautoryzowanym kopiowaniem. 
 

PageScope Data Administrator służ
panelu sterowania urządzeń MFP. Dane te mog
zaimportowaniu i edycji danych, moż
tworzyć wzór ustawień dla wielu urzą
TAB, LDIF i Lotus Notes Structured Text. Data Administrator u
użytkowników i ustawień z AD. 

PageScope Net Care Device Manager umo
środowisku przeglądarki internetowej. Aplikacja ta pozwala na łatwe sprawdzenie 
oraz centralną zmianę ustawień co pomaga zwi
automatyczne zawiadamianie zdefiniowanych wcze
pozwala na podjęcie interwencji serwisowej.
floty urządzeń Konica Minolta. 

PageScope Direct Print to aplikacja do drukowania plików, takich jak PDF i TIFF plików bezpo
Bez uruchamiania właściwych dla tych plików programów.
go na odpowiednią ikonę na pulpicie lub korzystaj
przyciskiem. Dodatkowo można zaprogramowa
folderem. Pliki kompatybilne to: PDF, TIFF, PS, PCL, ASCII (text), XPS.

Font Management Utility jest narzędziem, które pozwala na dodawanie i usuwanie czcionek oraz formularzy do
druku nakładek i poddruków z obsługiwanych urz
można wyświetlić informacje o istnieją
poddruków. Listy czcionek i formularzy zap

Urządzenie MFP jest serwerem sieciowym.
Umożliwia nam to: 

z urządzeniami bizhub 
 
 

BoxOperator 
PageScope Box Operator pomaga zoptymalizować zarządzanie naszymi dokumentami, jest oprogramowaniem, 

systemu Windows Explorer funkcje pozwalające na dostęp do plików skanowanych lub 
żytkownika na urządzeniu wielofunkcyjnym. Oprogramowanie umo

 nazwy plików w skrzynkach użytkownika a także przesyłanie przychodz
ąd ich przed wydrukowaniem, eliminując niepotrzebny spam. Prac

 

Copy Protection Utility 
y do ustawiania zabezpieczeń kopii i tzw. stempli na urządzeniu wielofunkcyjnym. 

Zabezpieczeniem przed kopiowaniem jest dołączanie niewidocznych znaków podczas kopiowania lub drukowania 
ący te znaki jest kopiowany, ukryte elementy pojawiają

ą. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w celu ograniczenia tworzonych kopii 
Copy Protection Utility pozwala edytować znaki ukryte na MFP. Znaki te chroni

Data Administrator 
PageScope Data Administrator służy do zarządzania ustawieniami autoryzacji i adresami zarejestrowanymi w 

ń MFP. Dane te mogą być edytowane i zmieniane z komputera poprzez sie
zaimportowaniu i edycji danych, można je wykorzystać do exportu na inne urządzenia. Moż

 dla wielu urządzeń. Aplikacja może importować adresy w formatach takich jak XML, CSV, 
TAB, LDIF i Lotus Notes Structured Text. Data Administrator używa protokołu LDAP do 

 

Net Care Device Manager 
PageScope Net Care Device Manager umożliwia zarządzanie urządzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami w 

darki internetowej. Aplikacja ta pozwala na łatwe sprawdzenie stanu urz
ń co pomaga zwiększyć efektywność zarządzania sprzętem.

automatyczne zawiadamianie zdefiniowanych wcześniej odbiorców o zdarzeniach dotycz
ncji serwisowej. Net Care to przyjazne dla administratora narzę

 

PageScope Direct Print 
PageScope Direct Print to aplikacja do drukowania plików, takich jak PDF i TIFF plików bezpo

ciwych dla tych plików programów. Plik może zostać wydrukowany przez przeci
 na pulpicie lub korzystając z menu skrótów systemie Windows dostę

żna zaprogramować określone ustawienia drukowania i skojarzy
folderem. Pliki kompatybilne to: PDF, TIFF, PS, PCL, ASCII (text), XPS. 

 

Font Management Utility 
ędziem, które pozwala na dodawanie i usuwanie czcionek oraz formularzy do

druku nakładek i poddruków z obsługiwanych urządzeń (MFP), które są w sieci. Za pomoc
 informacje o istniejących czcionkach oraz formularzach. Można zapisywać

poddruków. Listy czcionek i formularzy zapisujemy w plikach formatu CSV. 
 
 
 
 
 
 

 
PS Web Connection 

dzenie MFP jest serwerem sieciowym. 

 

dzanie naszymi dokumentami, jest oprogramowaniem, 
p do plików skanowanych lub 

dzeniu wielofunkcyjnym. Oprogramowanie umożliwia pobieranie, 
syłanie przychodzących faxów na 

c niepotrzebny spam. Pracę ułatwia podgląd 

ądzeniu wielofunkcyjnym. 
czanie niewidocznych znaków podczas kopiowania lub drukowania 

cy te znaki jest kopiowany, ukryte elementy pojawiają się, wskazując, że 
. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w celu ograniczenia tworzonych kopii ściśle 

 znaki ukryte na MFP. Znaki te chronią przed 

dzania ustawieniami autoryzacji i adresami zarejestrowanymi w 
 edytowane i zmieniane z komputera poprzez sieć. Po 

dzenia. Można również od razu 
 adresy w formatach takich jak XML, CSV, 

ywa protokołu LDAP do importu tych danych 

dzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami w 
stanu urządzeń drukujących 

ętem. System umożliwia 
niej odbiorców o zdarzeniach dotyczących urządzeń co 

Net Care to przyjazne dla administratora narzędzie do nadzorowania 

PageScope Direct Print to aplikacja do drukowania plików, takich jak PDF i TIFF plików bezpośrednio do drukarki. 
 wydrukowany przez przeciągnięciu 

c z menu skrótów systemie Windows dostępnego pod prawym 
one ustawienia drukowania i skojarzyć je z danym Hot 

dziem, które pozwala na dodawanie i usuwanie czcionek oraz formularzy do 
 w sieci. Za pomocą tego narzędzia 

na zapisywać czcionki i ustawienia 
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- zmianę ustawień tak samo jak z panela MFP,
- uwierzytelnianie użytkowników, 
- rejestrację użytkowników, 
- nadawanie i zmiany ustawień limitów itp.
Dane ustawień użytkownika są przechowywane na urz
komputera sieci, aby zmienić konfiguracj
 

Powiadamia użytkownika o zakończeniu zadania d
znajduje się na pasku zadań i informuje u
faksowania, które są aktualnie wykonywane przez
prace drukowane z PC ale także prace które s
 
Funkcje Status Notifiera: 
- przekazuje informacje o pracy, 
- wyświetla historię prac, 
- wyświetla informacje o urządzeniu,
- łączy się z Pagescope Web Connection,
- odświeża swój status automatycznie,
- usuwa prace. 

HDD Backup Utility służy do tworzenia kopii zapasowej i przywracania informacji na no
urządzeniu MFP. Umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie zapisanego 
urządzenia drukującego i MFP. 

Log Management Utility pozwala na wgl
wysyłanych przez maszynę. Tego narz
w celu rozwiązywania problemów. Zawarto
pracy, identyfikacji użytkownika oraz wyniku pracy.
numer, typ transmisji, przeznaczenie, rodzaj bł

Copier Specifications  

 tak samo jak z panela MFP, 

limitów itp. 
ą przechowywane na urządzeniu. Stronę urządzenia można otworzy

ć konfigurację i sprawdzić stan urządzenia. 

Print Status Notifier 
ńczeniu zadania drukowania lub powstałych błędach. Jest programem, który 

ń i informuje użytkownika o statusie pracy poprzez monitorowanie drukowania i 
 aktualnie wykonywane przez urządzenie (drukarka lub MFP). Aplikacja nie tyl

że prace które są wykonywane z panela urządzenia. 

ądzeniu, 
 z Pagescope Web Connection, 
a swój status automatycznie, 

 

HDD Backup 
y do tworzenia kopii zapasowej i przywracania informacji na nośnikach zainstalowanych w 
liwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie zapisanego na dysku stanu konfiguracji 

 

Log Management utility 
Log Management Utility pozwala na wgląd do historii operacji wykonanych na urządzeniu i histori

Tego narzędzia można użyć do zarządzania statusem użycia maszyny oraz analizy 
Zawartość logów może być użyta do potwierdzenia daty i godziny wykonania 

ytkownika oraz wyniku pracy. Logi z wielu urządzeń mogą być sortowane poprzez: 
numer, typ transmisji, przeznaczenie, rodzaj błędów i status informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

żna otworzyć z dowolnego 

ędach. Jest programem, który 
ytkownika o statusie pracy poprzez monitorowanie drukowania i 

Aplikacja nie tylko monitoruje 

śnikach zainstalowanych w 
na dysku stanu konfiguracji 

ądzeniu i historię komunikatów 
życia maszyny oraz analizy 

yta do potwierdzenia daty i godziny wykonania 
ą ć sortowane poprzez: Datę, 
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Copying process  

Toner system  

Copy/print speed A4 mono 

(cpm) 

Copy/print speed A3 mono 

(cpm) 

Autoduplex speed A4 mono 

(cpm) 

1st Copy/print time mono (sec)  

Warm-up time (sec)  

Copy resolution (dpi)  

Gradations  

Multi -copy  

Original format  

Magnification  

Copy functions  

Printer Specifications  

Electrostatic laser copy, Tandem, indirect 

Simitri HD™- polymerised toner 

Up to 28 cpm 

Up to 16 cpm 

Up to 28 cpm 

4.2 sec. 

Approx. 25sec.* 

600 x 600 dpi 

256 gradations 

1 - 9,999 

A5 - A3 

25 - 400% in 0.1% steps, Autozooming 

Chapter, cover and page insertion 
Proof copy (print, screen with HDD) 
Adjustment test print 
Digital art functions 
Job setting memory 
Poster Mode, Image repeat 
Overlay, Watermark, Stamping, Copy Protection 
Card Shot 
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Print resolution (dpi)  

Controller CPU Type  

Controller CPU Speed  

Page description language  

Operating systems  

Printer fonts  

Print functions  

Scanner Specifications  

Scan Speed mono (opm)  

Scan resolution (dpi)  

Scan modes  

File formats  

Equivalent to 1800 x 600 dpi 

MPC8533E 

667 MHz 

PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS

Windows 2000 / XPx32 / XPx64 
Windows VISTA x32 / x64 
Windows 7 x32 / x64 
Windows DPWS support 
Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 
Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 
Unix/Linux/Citrix 

80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin 

Direct print of PCL, PS, TIFF, JPEG,  XPS, PDF and Encrypted PDF files
Mixmedia and Mixplex 
Job programming "Easy Set" 
Overlay, Watermark, Copy Protection 

Colour/Mono up to 70 opm (300 dpi via DF) 
Colour/Mono up to 42 opm (600 dpi via DF) 

Max.: 600 x 600 dpi 

Network TWAIN scan 
Scan-to-eMail (Scan-to-Me) 
Scan-to-FTP 
Scan-to-SMB (Scan-to-Home) 
Scan-to-Box (HDD required) 
Scan-to-WebDAV 
Scan-to-DPWS 
Scan-to-USB 

JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; 
Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS 

 

(CPSI 3016), XPS 

XPS, PDF and Encrypted PDF files 

JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; 
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Scan destinations  

Scan functions  

Fax Specifications  

Fax standard  

Fax transmission  

Fax resolution (dpi)  

Fax compression  

Fax modem (Kbps)  

Fax destinations  

Fax functions  

User box specification  

Max. user boxes  

Max. storable documents  

Type of user boxes  

Type of system boxes  

2,100 (single + group), LDAP support 

Annotation (text/´time/date) for PDF (HDD required) 
Up to 400 job programs 

Super G3 (optional) 

Analogue, IP-Fax 

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) 

MH, MR, MMR, JBIG 

Up to 33.6 Kbps 

2,100 (single + group) 

Polling 
Time shift 
PC-Fax 
Receipt to confidential box (HDD required) 
Receipt to email, FTP, SMB 
Up to 400 job programs 

1,000 

Up to 3.000 documents or 10.000 pages 

Public, Personal (with password or authentication), Group (with 
authentication) 

Secure print, Encypted PDF print, Fax receiving, Fax polling

 

 

Public, Personal (with password or authentication), Group (with 

Secure print, Encypted PDF print, Fax receiving, Fax polling 
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User box functionality  

System Specifications  

System memory standard (MB)  

System hard disc optional (GB)  

Interfaces standard  

Network protocols  

Frame types  

Automatic document feeder  

Paper size  

Printable paper weight (g/m²)  

Paper input capacity (sheets)  

Paper trays standard  

Paper trays optional  

Automatic duplexing  

Reprint, combination, download, sending (email, ftp, smb and fax), copy 
box to box 

2048 MB 

250 GB 

10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, 
LPD, IPP, SNMP, HTTP 

Ethernet 802.2 
Ethernet 802.3 
Ethernet II 
Ethernet SNAP 

Up to 100 originals 
A6-A3 
35-128 g/m² simplex 
50-128 g/m² duplex 

A6-A3, Customised paper sizes (90-297 x 139.7-431.8 mm)

60-210 g/m² 

Standard:1,150 sheets, Max.: 3,650 sheets 

Tray 1:  500 sheets, A5 - A3, 60 - 90 g/m² 
Tray 2:  500 sheets, A5 - A3, 60 - 90 g/m² 
Manual Bypass:  150 sheets, A6-A3, 60 - 210 g/m² 

Tray 3:  500 sheets, A5 - A3, 60 - 90 g/m² 
Tray 3 + 4:  2x 500 sheets, A5 - A3, 60 - 90 g/m² 
Large Capacity Cabinet:  2,500 sheets, A4, 60 - 90 g/m²

A5 - A3, 60 - 90 g/m² 

 

combination, download, sending (email, ftp, smb and fax), copy 

T Ethernet, USB 2.0 

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, 

431.8 mm) 

 

90 g/m² 
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Finishing modes (optional)  

Output capacity (w. finisher)  

Output capacity (w/o finisher)  

Stapling  

Stapling output capacity  

Booklet  

Booklet output capacity  

Copy/print volume 

recommended (monthly) 

Copy/print volume max. 

(monthly) 

Toner lifetime Black  

Drum lifetime Black  

Power consumption  

System dimensions (WxDxH, 

mm) 

System weight (kg)  

System Features  

Offset, Group, Sort, Staple, Punch, Centre-fold, Booklet

max. 3,200 sheets 

max. 250 sheets 

50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209g/m²)

Max. 1,000 sheets 

15 sheets or 14 sheets + 1 cover sheet (up to 209g/m²)

75 sheets (tray) 

4,800 

28,000 

up to 17,500 

up to 100,000 

220-240 V / 50/60Hz, Less than 1.5 KW 

623 x 794 x 700 

Approx. 66kg 

 

fold, Booklet 

+ 2 cover sheets (up to 209g/m²) 

15 sheets or 14 sheets + 1 cover sheet (up to 209g/m²) 
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Security  

Accounting  

Software  

ISO15408 EAL3 (in evaluation) 
IP filtering and port blocking 
SSL2, SSL3 and TSL1.0 network communication 
IPsec support 
IEEE 802.1x support 
User authentication, authentication log 
Secure Print (HDD required) 
Hard disk overwrite (8 standard types) 
Hard disk data encryption (AES 256) 
Memory data auto deletion 
Confidential fax receiving 
Print user data encryption 
Copy Guard and Password Copy 

Up to 1000 User Accounts (100 Accounts without HDD)
Active Directory support 
(user name + password + email + smb folder) 
User function access definition 
Biometric Authentication (finger vein) optional 
IC-Card authentication (IC-Card reader) optional 

PageScope Net Care Device Manger 
PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, Pa
Direct Print, Print Status Notifier 
Driver Packaging Utility 
Log Management Utility 

 

 

Up to 1000 User Accounts (100 Accounts without HDD) 

, PageScope Box Operator, PageScope 
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Zapraszam do kontaktu: 
 
handlowy@kserkop.pl 
www.kserkop.pl 
 
 
 

 


