Łatwe
Zarządzanie
Dokumentami

Wielofunkcyjne zarządzanie rozwiązaniami
dotyczącymi dokumentów dla każdej
grupy roboczej
Jak prosty byłby przepływ dokumentów w biurze gdyby scentralizowany system pomagał w produkcji
i zarządzaniu tymi dokumentami? Stworzone właśnie w takim celu, Aficio™2035/2045 zapewnia
oszczędność czasu, pieniędzy i miejsca. Ta nowa generacja rozwiązań dotyczących biura zapewnia
zaawansowane zarządzanie dokumentami z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki temu zostały
otworzone nowe możliwości co do komunikacji, oszczędności papieru, faksowania opartego na
serwerze, “skanowania do e-mail’a” i profesjonalnej obróbki końcowej. Dostęp do sieci tego nowego
urządzenia jest bardzo elastyczny, poprzez co zarządzanie dokumentami i monitorowanie ich staje się
imponujące i łatwe. No i oczywiście to przyjazne użytkownikowi wielofunkcyjne urządzenie drukuje,
kopiuje, faksuje jak i skanuje z doskonałą jakością. Aficio™2035/2045 jest rozwiązaniem dla biura,
które zapewnia stabilną pracę na najwyższym poziomie.

System przechowujący dokumenty
o najwyższej jakości
Stworzone aby zwiększyć wydajność,
Aficio™2035/2045 oferuje różnorodność
funkcji dających możliwość oszczędności
czasu. System ten zapewnia wysoką
produktywność, łatwość obsługi i doskonałą
jakość wyjściową dokumentów.

Modułowość oszczędzająca
koszty i czas
Oddzielna drukarka, kopiarka, faks i skaner:
cztery istotne urządzenia biurowe, z których każde
odbiera kawałek budżetu i część miejsca w biurze.
Nie wspominając już o czasie straconym na
bieganiu od jednego urządzenia do drugiego.
Aficio™2035/2045 jest najlepszą alternatywą aby
rozwiązać te problemy. Ten szybki, wielofunkcyjny
cyfrowy system scala wszystkie najlepsze cechy
drukarki, kopiarki, faksu i skanera w jednym
urządzeniu eliminując jednocześnie niepotrzebne
straty i koszty.

Przyjazne dla użytkownika
Dzięki łatwości w korzystaniu z Aficio™2035/2045,
można się w pełni skoncentrować na wykonywanej
pracy. Duży panel dotykowy LCD intuicyjnie
prowadzi przez prace dotyczące drukowania,
kopiowania, faksowanie, “skanowania do e-mail’a”
i korzystania z serwera dokumentów. Szczególnie
drukowanie jest bardzo łatwe dzięki zastosowanemu
językowi druku jakim jest RPCS™ - stworzony
przez Ricoh i nagrodzony przez niezależnych
użytkowników. Najczęściej wykonywane prace mogą
zostać pre-definiowane pod wyszczególnionymi
ikonami do przyszłego wykorzystanie poprzez
jedno kliknięcie. Rezultatem tego jest, iż rozpoczęcie
drukowania zabiera kilka sekund przez co praca
jest bardziej wydajna (nawet do 30%).

Niezależnie czy drukujesz, kopiujesz, faksujesz lub
skanujesz, to wszystkie czynności mogą być łatwo
dokonane dzięki dużemu panelowi dotykowemu
w Aficio™2035/2045.

Najwyższa produktywność
Dzięki krótkiemu momentowi nagrzewania maszyny,
jak i bardzo szybkiemu uzyskaniu pierwszego
wydruku, Aficio™2035/2045 skróci wykonanie
wszystkich prac. Oszczędność energii dzięki
unikalnej technologii QSU, która - w odróżnieniu
od innych systemów gwarantuje bardzo szybkie
przebudzenie z trybu “uśpienia maszyny”.
Dodatkowo system kontynuuje produkcję zarówno
jednostronnych jak i dwustronnych dokumentów
z prędkością 35/45 stron na minutę. Z tak dużą
prędkością dwustronnego druku można
zaoszczędzić zarówno koszty jak i czas, zmniejszyć
zużycie papieru i tym samym pozytywnie wpłynąć
na ochronę środowiska. Ponadto, system ten
można wypełnić papierem aż do 3.550 arkuszy
przez co większość wymagających (dużych) prac
można wykonać w jednym przebiegu bez
konieczności częstego dokładania papieru.

Wydruki najwyższej jakości
Stworzona przez Ricoh z zaawansowaną
technologią obrazu, Aficio™2035/2045 tworzy
dokumenty w rozdzielczości 600 dpi stanowiąc
tym samym najwyższe standardy. Dzięki zasadzie
“Jeden skan, Wiele kopii”, oryginały są skanowane
tylko raz, zapisywane w pamięci i z niej powielane.
Kiedykolwiek zaistnieje potrzeba stworzenia
profesjonalnie wykończonych wydruków/kopii
czy broszur, to otrzymamy je, a ich jakość będzie
doskonała. Ponadto, Aficio™2035/2045 korzysta
z nowego rodzaju tonera, który w znaczącym
stopniu uwydatnia szczegóły i tym samym
podnosi jakość obrazu.

Aficio™2035/2045
X = 1.330 mm
Y = 650 mm
Z = 870 mm

z

Mottem Aficio™2035/2045 jest szybkość druku
dwustronnego równa szybkości druku jednostronnego. Rezultatem tego jest oszczędność papieru
i pozytywny wpływ na środowisko.
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Skuteczny i profesjonalny
przepływ dokumentów
Jakie są podstawy dla płynnego przepływu
dokumentów? Sprzęt biurowy, którego obsługa
jest przyjazna dla użytkownika, oferujący
bezpośredni wydruk, różnorodność obróbki
końcowej i optymalne zarządzanie danymi.
Stworzone po to aby usprawnić przepływ
dokumentów od początku ich tworzenia
do końca Aficio™2035/2045 wypełnia te
założenia perfekcyjnie.

Czynności skracające czas

Bardzo łatwe
skanowanie/kopiowanie
Duże objętościowo prace czy dokumenty do
formatu A3, mogą być z łatwością i bardzo szybko
kopiowane czy skanowane dzięki automatycznemu
podajnikowi dokumentów (ARDF) w Aficio™2035/2045,
którego pojemność wynosi do 80 arkuszy.
Oryginały takie jak książki czy broszury można
skopiować z “szyby” przez co produkt nie stwarza
żadnych ograniczeń.

Wszystkie prace mogą być łatwo zaprogramowane dzięki przyjaznemu
i łatwemu w obsłudze dużemu panelowi dotykowemu LCD.
Jest on logicznie zaprojektowany, tak, że użytkownik “idąc” z lewej
do prawej strony programuje żądane funkcje. Możliwości popełnienia
błędu zostały dzięki temu zredukowane do minimum.

Szeroka gama możliwości obróbki końcowej
Aby nasze dokumenty wyglądały
profesjonalnie, Aficio™2035/2045
może zostać wyposażone w finiszery
o pojemności 1.000- lub 2.500-arkuszy.
Oferują one szeroką gamę możliwości
obróbki końcowej, od zszywania do
dziurkowania co jest idealnym
rozwiązaniem w przypadku tworzenia
raportów, profesjonalnych prezentacji etc.

SR890

SR880

SR790

Profesjonalne tworzenie broszur
Aficio™2035/2045 wyposażone w profesjonalny finiszer broszurujący,
umożliwia w łatwy sposób wykonanie broszur formatu A5 czy A4. Opcja ta
automatycznie składa dokument w broszurę i zszywa pośrodku dzięki czemu
nasze raporty, cenniki czy katalogi wyglądają profesjonalnie.

Zdjęcie na tej stronie nie jest rzeczywistą fotografią, w związku
z czym mogą zaistnieć drobne różnice w wyglądzie produktu.

Proste drukowanie - jedno
kliknięcie
Aficio™2035/2045 stworzono dla szybkości
działania, łatwości obsługi i wydajnego drukowania.
Zaprojektowany przez Ricoh sterownik RPCS™
nie tylko przyśpiesza drukowanie ale także
redukuje proces przygotowania ustawień pracy.
Wydrukowanie pracy wymaga tylko jednego
kliknięcie co oszczędza tak cenny dzisiaj czas.

Uniwersalne skanowanie

Poufny i próbny wydruk
Poufny czy personalizowany wydruk to taki, który po
wysłaniu do druku zostanie zwolniony na nasze ręce
dopiero po podaniu hasła na panelu produktu.
Dodatkowo jest także funkcja próbnego wydruku,
dzięki której możemy wyeliminować błędy i koszty źle
wykonanych zestawów. Drukuje się wtedy pierwszy
zestaw, który poddajemy korekcie przed wykonaniem
żądanej ilości zestawów.

Aficio™2035/2045 sprawia, że przejście na cyfrową formę
dokumentów staje się procesem łatwym i przyjemnym w użyciu.
Dokumenty jak arkusze, książki czy niestandardowe oryginały
mogą zostać zeskanowane i zapisane na twardym dysku
maszyny, przesłane do PC’ta w sieci lub przesłane e-mail’em pod
dowolny adres na świecie dzięki funkcji “skanuj do e-mail’a”.

Skuteczna kontrola danych
W dzisiejszym biurze, dobrze zorganizowany przepływ dokumentów jest
wymogiem. Wyposażone w serwer dokumentów, Aficio™2035/2045
pozwala na zachowanie najczęściej wykorzystywanych dokumentów na
twardym dysku maszyny. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość
wydruku dokumentu na życzenie w dowolnej chwili.

Faksowanie bez papieru i serwerów
Aficio™2035/2045 doskonale ułatwia komunikację faksową.
Bez dodatkowych serwerów, można zapisywać przychodzące faksy
w pamięci systemu i sprawdzać je na PC’cie przed ich wydrukowaniem, skasowaniem lub zgraniem na komputer. Wszystkich tych
czynności można dokonać bezpośrednio poprzez dodawane
oprogramowanie Web Image Monitor i DeskTopBinder™ V2 Lite.

Zaawansowany monitor urządzenia
Poprzez Web Image Monitor i Web SmartNetMonitor™, można
monitorować i sprawdzać status sieciowych peryferii poprzez
przeglądarkę internetową. Dodatkowo, IT manager lub
administrator sieci może ustawiać prawa dostępu i restrykcji
w stosunku do użytkowników jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wyrafinowane zarządzanie dokumentami
Aby zarządzać różnorodnymi informacjami, które napływają codziennie, Aficio™2035/2045
z opcją drukarka/skaner jest wyposażony w oprogramowanie DeskTopBinder™ V2 Lite,
które pozwala na łączenie różnych formatów danych w jeden plik.

Narzędzia usprawniające
przepływ dokumentów
Żeby poradzić sobie z rosnącym przepływem
papieru i elektronicznych danych,
Aficio™2035/2045 może spełnić rolę managera
zmieniającego dokumenty na postać cyfrową.
Poprzez możliwość skanowania, wbudowany
serwer dokumentów i zawarte oprogramowanie można zarządzać i dystrybuować
wszystkimi wydrukami, kopiami, faksami
i skanowanymi danymi w najbardziej
efektywny sposób.

Wszechstronne skanowanie

Efektywne możliwości łączenia

Aby zoptymalizować przyszły przepływ dokumentów,
mogą one być zdigitalizowane i przesłane poprzez
sieci dzięki programowi ScanRouter™ V2 Lite lub
bezpośrednio do odbiorcy (PC’ta) poprzez funkcję
“skanuj do e-mail’a”. Dzięki tej funkcji, wszystkie
dane są przesyłane poprzez Internet lub intranet
bez potrzeby dedykowania serwera lub
dodatkowego oprogramowania: opcja drukarka/
skaner zajmuje się tymi wszystkimi rzeczami.
Skanowane informacje mogą być przesłane pod
jakikolwiek adres e-mail na świecie, a jeśli zaistnieje
potrzeba zapisania najczęściej wykorzystywanych
adresów to możemy to wykonać ręcznie lub
automatycznie (nawet do 2.000 pozycji). Można
dodawać nowe kontakty, organizować dane
adresowe lub eksportować książkę adresową
bezpośrednio z panela operatorskiego lub poprzez
przeglądarkę wykorzystując Web Image Monitor.

Łącząc razem raporty czy prezentacje napotykamy
na wiele problemów jak chociażby różne źródła i
formaty pochodzenia jak pliki tekstowe, notatki,
slajdy etc. Aby uprościć ten proces i oszczędzić
czas otrzymujemy oprogramowanie
DeskTopBinder™ V2 Lite, które pozwala na
łączenie plików do wspólnego wydruku. Dokumenty
stworzone w Word’zie, Excel’u, PowerPoint®’ cie
etc. mogą być łączone i drukowane jako jeden
zestaw i powielane kiedykolwiek zaistnieje taka
potrzeba z funkcjonalnością obróbki końcowej
według potrzeb. Rezultatem są profesjonalnie wyglądające dokumenty, bez pustych i zbędnych stron
pomiędzy sekcjami dokumentów: kolejna doskonała
oszczędność papieru i troska o środowisko.

Profesjonalne
zarządzanie danymi

Można zarządzać książką adresów e-mail’owych
bezpośrednio z panela maszyny lub poprzez przeglądarkę internetową korzystając z oprogramowania
jak Web Image Monitor.

Aby nadać lepszy przepływ dokumentom,
Aficio™2035/2045 umożliwia efektywne zarządzanie
dokumentami z poziomu sieci lub komputera
osobistego. Korzystając z Aficio™2035/2045, można
zapisywać wszystkie wydruki, kopie, fasky i skany
na serwerze dokumentów w celu ich optymalnego
przechowywania. DeskTopBinder™ V2 Lite, umożliwia szybkie pozyskanie zapisanych plików, ich
podgląd, reorganizacje, zmianę charakterystyk czy
kasowanie z poziomu PC’ta. Web Image Monitor
pozwala dokonać tego wszystkiego z poziomu
przeglądarki internetowej.

Siła dystrybucji
Z Aficio™2035/2045, nie ma konieczności
przechowywania papierowych oryginałów, czy
często wykorzystywanych dokumentów do przyszłej
reprodukcji. Dane zapisane na serwerze dokumentów
mogą zostać pozyskane z niego i rozdystrybuowane.
Przy wyborze cyfrowej dystrybucji, pliki mogą
być dostarczone bezpośrednio do odbiorcy,
oszczędzając tym samym czas i eliminując
niepotrzebne zużyciu papieru.

Wykorzystując załączone oprogramowanie do
Aficio™2035/2045, można łączyć pliki stworzone
w różnych formatach czy aplikacjach i wysyłać do
odbiorcy na PC’ta jako załącznik e-mail.

Optymalne drukowanie
i zarządzenie w sieci
Poprzez dodanie opcjonalnego modułu
drukarka/skaner zawierającego dodatkowe
oprogramowanie, można w prosty sposób
przekształcić Aficio™2035/2045 w potężną
sieciową drukarkę/skaner i uzyskać wiele
korzyści. Począwszy od szybkiej produkcji,
poprzez gamę możliwości obróbki końcowej,
a kończąc doskonałymi możliwościami
podłączenia i zarządzania urządzeniem w sieci.

Szybkie i
wszechstronne drukowanie
Ze stałą prędkością druku 35/45 stron na minutę,
Aficio™2035/2045 jest w stanie przejąć wszystkie
drukowane prace. Aby usprawnić dodatkowo
przepływ dokumentów w przyszłości, wystarczy
drukować zestawy dokumentów zamiast je
powielać poprzez kopiowanie. Ponadto, opcjonalny
moduł drukarka/skaner oferuje taką funkcjonalność
jak: szybkie i przyjazne dla użytkownika drukowanie,
szeroką gamę możliwości doboru papieru oraz
wykorzystanie obróbki końcowej.

Doskonałe możliwości
podłączenia sieciowego
Aficio™2035/2045 przy module drukarka/skaner
standardowo jest wyposażone w interfejs łącza
równoległego. Aficio™2035/2045 można także
wyposażyć w połączenie USB lub IEEE 1394.
Dzięki możliwości opcji druku bezprzewodowego
wireless LAN, można drukować poprzez sieć bez
fizycznego połączenia kablem sieciowym.
Alternatywnym rozwiązaniem bezprzewodowego
połączenia systemu będącego poza siecią jest
łącze Bluetooth.

Zaawansowane
monitorowanie sieci

Web Image Monitor pozwala na sprawdzanie
statusu peryferii urządzeń w sieci, poziomu tonera
i papieru oraz dokumentów zapisanych na serwerze
dokumentów poprzez przeglądarkę internetową.

W celu uzyskania pełnej kontroli nad działaniami
w sieci, Ricoh udostępnił oprogramowanie Web
SmartNetMonitor™ - odpowiednik obecnego
SmartNetMonitor™’a. To nowe narzędzie pozwala
na monitorowanie i śledzenie statusu drukarek

czy systemów wielofunkcyjnych podłączonych do
sieci. W przypadku potrzeby wymiany papieru
czy tonera, administrator zostanie ostrzeżony
wiadomością w postaci e-mail’a. Wykorzystując
to monitorujące rozwiązanie oparte na działaniu
przeglądarki internetowej, administrator może
zarządzać peryferiami na każdym poziomie,
począwszy od automatycznej konfiguracji poprzez
uproszczone zarządzanie kosztami. Ponadto możne
dostosowywać do potrzeb wyświetlacz informacji,
ustalać przywileje użytkowników i uzyskiwać pełną
statystykę pracy. Poprzez kontrolę liczników
wydruków i kopii administrator może dopasowywać
funkcjonalność do wykorzystania użytkowników
i kontrolować wykorzystanie urządzenia.

Zarządzanie urządzeniem
poprzez przeglądarkę internetową
Dzięki nowemu rozwiązaniu Ricoh jak Web Image
Monitor, zarządzanie systemami wielofunkcyjnymi
czy drukarkami jest bardzo profesjonalne. To
rozwiązanie dotyczące monitorowania pozwala
na sprawdzanie statusu urządzenia, serwera dokumentów, papieru, tonera i to poprzez przeglądarkę
internetową jak Microsoft® Internet Explorer® czy
Netscape® Navigator™. Tym narzędziem można
także edytować książkę adresową e-mail’a
z poziomu PC’ta, bez konieczności podchodzenia i
dokonywania tego z poziomu panela maszyny. Web
Image Monitor jest platformą tak łatwą w użyciu
jak typowa przeglądarka internetowa i pozwalającą
na zarządzenie dokumentami niezależnie od
miejsca gdzie aktualnie się znajdujemy.

Połączenie bezprzewodowe Wireless LAN pozwala
na umieszczenie Aficio™2035/2045 w narożniku
biura i drukowanie bez bezpośredniego połączenia
urządzenia kablem sieciowym!

Specyfikacja
KOPIARKA

DRUKARKA/SKANER (opcja)

Proces kopiowania:
Podwójna laserowa wiązka skanująca
i drukowanie elektro-fotograficzne
Prędkość kopiowania ciągłego:
35/45 kopii na minutę
Rozdzielczość:
600 dpi
Wielokrotność kopiowania:
Do 999
Czas nagrzewania:
15/20 sekund
Czas uzyskania pierwszej kopii:
4,5/3,6 sekundy
Dupleks:
Standard
Zoom:
25 - 400% (skokowo co 1%)
Pamięć:
Standard:
64 MB
Twardy dysk:
20 GB
Wymiary (Sz x Gł x Wys):
670 x 650 x 720 mm
Waga:
Poniżej 79 kg
Zasilanie:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
1,5 kW/h
Pojemność kaset na papier:
Standard: 2 x taca na 500-arkuszy
50-podajnik ręczny
Maksymalnie:
3.550 arkuszy
Pojemność wyjściowa:
Standard:
500-arkuszy
Maksymalnie:
2.875 arkuszy
Rozmiary papieru:
A6 - A3
Gramatura papieru:
Kasety/dupleks:
64 - 105 g/m2
Podajnik ręczny:
52 - 163 g/m2

Drukarka
Prędkość drukowania ciągłego:
35/45 wydruków na minutę
Języki drukarki/rozdzielczość:
Standard:
PCL5e:
300/600 dpi
PCL6:
600 dpi
RPCS™:
200/300/600 dpi
Opcja:
Adobe® PostScript® 3™:
600 dpi
Interfejs:
Standard: Bi-directional IEEE 1284
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opcja:
Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Bluetooth
IEEE 1394
USB2.0
Pamięć:
Maksymalnie:
192 MB
Opcja:
128 MB
Hard Disk Drive:
20 GB
Protokół sieciowy:
TCP/IP, IPX/SPX
SMB, IPP, AppleTalk
Sterowniki:
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Macintosh 8.6 lub wcześniejszy
(z wyjątkiem v10.0.x)
Skaner
Szybkość skanowania:
49 oryginałów na minutę (A4)
Rozdzielczość:
600 dpi
Rozmiar oryginału:
A5 - A3
Formaty wyjściowe: PDF/JPEG/TIFF
Dodatkowe sterowniki: Network TWAIN
Skanowanie do e-mail’a:
Wymagane SMTP i TCP/IP
Adresy docelowe:
Maksymalnie 500
Zapisane adresy docelowe:
Maksymalnie 2.000

OPROGRAMOWANIE
•
•
•
•
•

SmartNetMonitor™1
DeskTopBinder™ V2 Lite1
ScanRouter™ V2 Lite1
Web Image Monitor
Web SmartNetMonitor™

FAKS (opcja)
Sieć telekomunikacyjna: PSTN, PBX
Kompatybilność:
ITU-T (CCITT) G3
dodatkowa linia Super G3 (opcja)
Szybkość modemu:
Maksymalnie 33,6 Kbps
Rozdzielczość:
Standard/szczegół:
200 x 200/100 dpi
Opcja:
400 x 400 dpi
Metody kompresji:
MH, MR
MMR, JBIG (opcja)
Prędkość skanowania:
Około 0,43 sekundy
(200 x 100 dpi, A4)
Pojemność pamięci:
Standard/opcja:
8 MB/8 MB
Backup pamięci:
Tak

INNE OPCJE
• Pokrywa
• Podajnik oryginałów o pojemności
80 arkuszy
• Zasobnik 2 tac x 500 arkuszy
• Kaseta dużej pojemności na
1.500 arkuszy
• Taca odbioru na 125 arkuszy
• Finiszer o pojemności 1.000 arkuszy
• Finiszer wielopółkowy o pojemności
2.500 arkuszy
• Finiszer broszurujący o pojemności
1.150 arkuszy
• Dziurkacz (2/3 dziurki, 2/4 dziurki)
• NV RAM
1 Dodawane przy opcji modułu drukarka/skaner.
Dostępność modeli, opcji lub oprogramowania
należy sprawdzić w najbliższym biurze przedstawiciela Ricoh.
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Ricoh deklaruje zgodność produktu
z wytycznymi ENERGY STAR w zakresie
oszczędności energii.
Firma Ricoh wierzy w zachowanie
naturalnych zasobów Ziemi.
Wszystkie nazwy produktów i nazwy
własne użyte w tej broszurze są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Rzeczywisty kolor urządzenia może
odbiegać od pokazanego w tym prospekcie.

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy skontaktować się z:

RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3,
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com
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