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Rozvíjet podnikání znamená 
přistupovat k práci 
inteligentním způsobem. 
Součástí tohoto přístupu je 
pořizování technologií, které 
dokáží zvýšit produktivitu, 
zjednodušit pracovní úkoly a 
udržovat náklady pod kontrolou.

Je třeba hledat nové způsoby 
zvyšování efektivity, chránit 
důležité informace a poskytovat 
zákazníkům kreativní a včasná 
řešení.

K dosažení těchto cílů 
potřebujete po svém boku 
skutečného partnera, který vám 
dokáže dodávat úplná řešení 
hlavních současných obchodních 
problémů a se kterým budete 
vždy o krok napřed před svými 
budoucími potřebami.

Rozvíjení vašeho podnikání 
začíná právě nyní a právě zde s 
řešeními založenými na našem 
systému Xerox® WorkCentre™ 
7220/7225 a technologii 
ConnectKey™.



 Udržení nákladů pod kontrolou

Pomocí funkce Práva uživatelů je možné 
omezit přístup k funkcím tisku podle 
uživatele, skupiny, denní doby a aplikace. 
Lze například nastavit, aby se všechny 
e-maily v aplikaci Microsoft® Outlook® 
automaticky tiskly černobíle a všechny 
prezentace v aplikaci PowerPoint® 
barevně.

Objevte skutečné úspory nákladů.
Vaše podnikání závisí na udržování nákladů pod kontrolou. Se společností 
Xerox můžete získat důležitou konkurenční výhodu díky inovativním nástrojům, které 
poskytují úsporu času a kontrolu nad náklady, zjednodušují správu tisku v kancelářích 
a přináší významnou návratnost investic.

Dostupný barevný tisk, který 
zapůsobí
Se zařízením Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
zapůsobíte na své zákazníky prostřednictvím 
barevného tisku, který je jak působivý, tak 
dostupný. 

•  Nastavte si v tiskovém ovladači úsporné 
a efektivní režimy. Zvolte například tisk více 
stran na jeden list jako výchozí nastavení. 
Upravte nastavení pro specifické aplikace, 
jako například černobílý tisk emailů.

•  Tiskněte zodpovědně: Náš tiskový ovladač 
ve výchozím nastavení tiskne oboustranně. 
Funkce Earth Smart vám umožňuje zvolit 
další výchozí nastavení, která podporují 
odpovědné používání tiskárny, jako je tisk 
bez krycích listů.

•  Přehledné a přesné účtování: Zařízení 
WorkCentre 7220/7225 se připojují k síti, 
aby automaticky odesílala stavy počítadel 
a doplňovala spotřební materiál.

•  Správa zařízení a sledování jeho využití: 
Funkce standardního účtování Xerox® 
poskytuje informace pro lepší kontrolu nad 
náklady u všech funkcí zařízení. Moderní 
řešení poskytovaná obchodními partnery 
Xerox® vám přinesou ještě výkonnější 
nástroje, vhodné pro velké kancelářské 
prostředí.



Vzdálené sledování a správa

Funkce vzdáleného ovládacího panelu 
umožňuje používat uživatelské rozhraní 
v zařízení WorkCentre 7220/7225 
na dálku z kterékoli pracovní stanice 
v kanceláři, jako byste stáli u samotného 
zařízení. Můžete vzdáleně školit uživatele 
a konfigurovat nastavení zařízení. 
Integrované zabezpečení přitom zabrání 
vícenásobnému současnému použití 
ovládacího panelu na dálku.

Optimalizujte své pracovní 
postupy pouhým dotykem
Barevný dotykový displej nabízí snadný přístup 
k široké řadě možností, jak optimalizovat 
pracovní postupy. Pouhým dotykem můžete 
skenovat soubory na jednotku USB či do 
mobilního zařízení, do svého e-mailového účtu 
nebo po síti. Můžete dokonce snadno a rychle 
vytvářet prohledávatelné a zabezpečené 
soubory PDF. Zařízení WorkCentre™ 
7220/7225 vám umožní provádět všechny 
tyto činnosti a ještě více, a to bez časově 
náročného a nákladného přídavného 
softwaru a middlewaru.

•  Rozšířený adresář s oblíbenými 
položkami: Technologie Xerox® 
ConnectKey™ poskytuje funkce, jako je 
například rozšířený adresář s oblíbenými 
položkami, který umožňuje bezproblémový 
import stávajících kontaktů a jejich přesunutí 
do více zařízení ConnectKey.

•  Online podpora Xerox®: Zajistěte 
nepřetržitý provoz díky okamžitému přístupu 
k prohledávatelné nápovědě online na 
předním panelu zařízení.

•  Užitečné funkce pro práci přímo na 
zařízení: Integrovaná videonápověda nabízí 
rychlou pomoc při řešení problémů přímo na 
ovládacím panelu.

•  Upravte si řešení na míru: Bezserverová 
platforma Extensible Interface Platform® 
(EIP) umožňuje vytváření zabezpečených 
aplikací pro provoz multifunkčních systémů 
ConnectKey bez potřeby složitého nastavení 
IT. Lze tak zjednodušit použitelnost zařízení 
pomocí různých funkcí od podpůrných 
aplikací až po skenování.

Pomoc při hledání nových způsobů zvyšování 
produktivity.
Neustále se objevují nové příležitosti. Buďte připraveni na ně reagovat pomocí 
nástrojů a technologií, které umožňují automatizovat pracovní postupy, zjednodušit 
rutinní úkoly a dosahovat vyšších úrovní produktivity.



Silná partnerství

Řadič Xerox® ConnectKey™ je 
vybaven vedle mnoha standardních 
bezpečnostních funkcí také technologií 
McAfee®. Seznamte se s první řadou 
multifunkčních zařízení v oboru, která se 
dokáže sama bránit před potenciálními 
vnějšími hrozbami. Technologie seznamů 
povolených položek od společnosti 
McAfee zajišťuje, že jsou v zařízeních 
spouštěny pouze bezpečné a předem 
schválené soubory. Proto již není téměř 
třeba provádět ruční aktualizace softwaru 
kvůli nejnovějším bezpečnostním 
hrozbám. Hladká integrace se sadou 
nástrojů Xerox® Managed Print Services 
a se softwarem McAfee ePolicy (ePO) 
usnadňuje sledování a monitorování 
aktivit.

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

Rozsáhlé zabezpečení pro úplnou ochranu.
Neustálá ochrana citlivých dat je důležitá pro úspěch vašeho podniku. 
Proto přinášíme nejkompletnější sadu funkcí, technologií a řešení od špiček 
v oboru zabezpečení, která minimalizují rizika pomocí ochrany zranitelných 
přístupových bodů a důležitých podnikových dat.

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

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

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

•  Vždy v souladu s předpisy: Zařízení řady 
WorkCentre™ 7220/7225 splňují požadavky 
nejnovějších bezpečnostních standardů 
ve všech oborech včetně státního sektoru, 
finančnictví a zdravotnictví. Mezi ně patří 
certifikace Common Criteria (právě probíhá), 
HIPAA, legislativa v oblasti ochrany údajů, 
COBIT a další. Tato zařízení dokážou splnit 
požadavky kteréhokoli standardu a zároveň 
poskytovat všechny potřebné funkce.

•  Úplný přehled: Předcházejte krádežím 
IP adres a zajistěte stálé fungování díky 
úplném přehledu o stavu zařízení a sítě. 
Díky funkcím správy zásad zabezpečení 
a sledování veškerých činností zařízení 
s funkcí kontrolního protokolu jsou uživatelé 
informováni o tom, kdo a kdy použil 
jakou funkci.



Ještě více možností

Změňte způsob fungování vašeho podnikání 
v důležitých oblastech pomocí řešení Xerox® 
Workflow Solutions založených na platformě 
Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) 
a vyberte si to pravé řešení, které vyhovuje 
vašemu podnikání, ať je hostováno v 
cloudovém prostředí nebo místně na serveru.

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

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

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

Zůstaňte připojeni a produktivní 
– kdykoli a kdekoli
Zařízení WorkCentre™ 7220/7225, využívající 
technologii ConnectKey™, nabízí mobilní 
tisk a skenování, které lze plně integrovat do 
cloudových technologií a mobilních zařízení. 
Získáte rozšířené praktické funkce, vyšší 
produktivitu a více flexibility bez ohledu na 
umístění.

•  Bezdrátové připojení: Díky volitelnému 
připojení Wi-Fi se mohou správci připojit k 
zařízení WorkCentre 7220/7225 odkudkoli 
bez nutnosti použití síťových kabelů.

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

•  Převádění papírových dokumentů: 
Skenujte dokumenty a vytvářejte soubory 
PDF s možností vyhledávání textu, 
jednostránkové a vícestránkové soubory 
PDF a soubory PDF-A podle normy ISO 
pro snadnou archivaci, organizování a 
vyhledávání.

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

Pohodlí všude tam, kam vás práce zavede.
Vaše práce ani vy nejste vždy omezeni stěnami své kanceláře. Technologie 
Xerox® ConnectKey™ vám poskytuje svobodu a praktické funkce, které vám umožní 
pracovat kdekoli a zajistí vám bezproblémové připojení k produktivním nástrojům, 
jež pohání vaše podnikání kupředu.



Zařízení Xerox® WorkCentre™ 
7220/7225 je optimalizováno 
pro následující: 

Skenování Wi-Fi

Zabezpečení Práce v síti

Udržitelnost Řešení
1

2

3

5

4

4

Funkce šetrné k životnímu prostředí
Zařízení řady WorkCentre 7220/7225 nabízí 
moderní funkce, které pomáhají snižovat 
spotřebu elektrické energie.

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

•  Tichý provoz: Naše nejtišší barevné 
multifunkční zařízení, určené pro pracovní 
skupiny, je stále vysoce produktivní, zatímco 
byly sníženy emise hluku.

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

•  Řízení spotřeby: S využitím funkce Cisco 
EnergyWise využívající databázi Xerox® Power 
MIB (Management Information Base) můžete 
řídit a spravovat spotřebu energie zařízení 
a pořizovat hlášení s příslušnými informacemi 
nebo volitelně nastavit optimální stavy 
napájení a intervaly vypnutí.

•  Snadno implementovatelné nástroje: 
Pomáhají vám řídit, kdo může tisknout, kdy 
a jak.

•  Splňuje normu ENERGY STAR®: Zařízení 
WorkCentre 7220/7225 splňují nejpřísnější 
požadavky programu ENERGY STAR ohledně 
spotřeby energie.

1
Zařízení WorkCentre 7220/7225 vám přináší více 
funkcí a potřebuje méně místa. S integrovaným 
kancelářským finišerem získáte základní dokončovací 
funkce, aniž by zařízení zabíralo více prostoru.

2   
Automatický oboustranný podavač dokumentů 
pojme 110 listů papíru.

3
Manuální podavač pro speciální média a uživatelské 
formáty s kapacitou 50 listů

4     
Vyberte si konfiguraci, která splňuje vaše potřeby: 
konfiguraci se dvěma zásobníky na 520 listů a s 
podstavcem s celkovou kapacitou až 1 040 listů 
formátu A3 nebo konfiguraci se čtyřmi zásobníky 
s celkovou kapacitou až 2 080 listů.

5     
Kancelářský finišer LX (s volitelnou jednotkou 
pro tvorbu brožur) poskytuje rozšířené možnosti 
dokončujícího zpracování za výhodnou cenu.



Podrobnosti o technických údajích a funkcích naleznete na stránkách  
www.xerox.com/office/WC7200Specs.
©2013 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, ConnectKey, Extensible Interface Platform®, WorkCentre 
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Multifunkční systémy řady WorkCentre 7200 využívají řadič Xerox® ConnectKey™. Tyto systémy se velmi snadno 
zavádějí a poskytují skutečná a praktická řešení, která dokážou usnadnit komunikaci, zdokonalit zpracování 
a sdílení důležitých informací, zjednodušit složité pracovní postupy s papírem, snížit náklady a současně 
zabezpečit veškerá data. Další informace naleznete na stránkách www.xerox.com/connectkey.

Technické údaje zařízení WorkCentre 7220 WorkCentre 7225

Rychlost Až 20 str./min černobíle i barevně Až 25 str./min černobíle i barevně

Pracovní zátěž1 Až 87 000 stran/měsíc Až 107 000 stran/měsíc

Pevný disk / procesor / paměť                 250 GB / dvoujádrový 1,2 GHz / 2 GB systémové paměti a 1 GB virtuální paměti

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

Funkce řadiče Jednotný adresář, vzdálený ovládací panel, podpora online (přístup z uživatelského rozhraní), klonování konfigurace

Kopírování a tisk
Rozlišení kopírování Až 600 x 600 dpi

Rozlišení tisku Rozlišení až 2400 x 600 dpi

Rychlost kopírování první strany 8,4 s barevně / 7,1 s černobíle ze skla pro předlohy 8,7 s barevně / 7,2 s černobíle ze skla pro předlohy

Rychlost vytištění první strany 8,8 s barevně / 7,0 s sekundy černobíle 9,1 s barevně / 7,1 s černobíle

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

Funkce tisku Tisk z jednotky USB, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úlohy, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v 
reálném čase, barvy podle slov, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (jako výchozí)

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

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

 Volitelně ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE nebo Professional

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

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

Zabezpečení Standardně McAfee® Embedded, kompatibilita se softwarem McAfee ePolicy (ePO), přepsání pevného disku, 256bitové šifrování pevného disku (splňuje normu FIPS 
140-2), certifikace Common Criteria (ISO 15408)2, zabezpečený tisk s načasovaným vymazáním, zabezpečený fax, zabezpečené skenování, zabezpečený 
e-mail, integrace s technologií Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), ověřování v síti, šifrování SSL, protokol SNMPv3, kontrolní protokol, řízení přístupu, 
práva uživatelů

 Volitelně McAfee Integrity Control, aktivační souprava čipových karet Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® s funkcí Follow-You Print™

Účtování Standardně Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), sada pro účtování v síti

 Volitelně Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Vstup papíru Standardně Automatický oboustranný podavač dokumentů: 110 listů, formáty: 148 x 210 mm až 297 x 420 mm, uživatelské formáty: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm

Manuální podavač: 50 listů, uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm

WorkCentre 7220V_S/7225V_S (zásobníky 1 a 2 s podstavcem): 520 listů každý, formáty: A5 až A3, uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

WorkCentre 7220V_T/7225V_T (zásobníky 1–4): 520 listů každý, formáty: A5 až A3, uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm

 Volitelně Podavač na poštovní obálky: až 60 obálek: Monarch, DL, C5, uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm

Výstup papíru / 
dokončování Standardně Duální výstupní zásobníky: 250 listů každý, dolní zásobník pro odsazení

 Volitelně Integrovaný kancelářský finišer: výstupní zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů v jednom místě
Kancelářský finišer LX: výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení na tvorbu brožur 
(přehnutí, vazba V1)
Externí sešívačka: sešívá 50 listů

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

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 ConnectKey™

MFP


