
Xerox® WorkCentre™ 5845/5855 
Multifunctioneel systeem
Een nieuw soort in productiviteit.

WorkCentre™
5845 / 5855 
A3
Zwart-wit
Multifunctioneel 
systeem
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Wanneer u verstandig 
investeert in kantoortechnologie, 
is de door u gekozen oplossing 
gewoon achter de schermen voor 
u aan het werk terwijl u alle tijd 
hebt om u te concentreren op 
belangrijker zaken. U dient in de 
geruststellende wetenschap te 
verkeren dat u kunt werken zoals 
u dat wilt. 

Wat u nodig hebt, is een
oplossing die de dagelijkse 
processen verbetert en 
bovendien over geavanceerde 
mogelijkheden beschikt die 
u in staat stellen fl exibeler, 
kosteneffectiever en veiliger 
te werken.

Wat u nodig hebt, zijn de 
solutions van Xerox® en onze 
WorkCentre™ 5845/5855. 
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Een betere werknemer is er niet. 
U hebt succes omdat u productief, fl exibel en betrouwbaar bent. Voor uw 
kantoor hebt u een technologische oplossing nodig die past bij die sterke punten. 
Daarom hebben wij het WorkCentre™ 5845/5855 voorzien van een krachtige mix 
van functies en mogelijkheden waarmee u meer werk kunt verzetten op manieren 
die u nooit voor mogelijk had gehouden. 

•  Geweldige functies – verschillende 
snelheden. Met snelheden tot 45 of 55 ppm 
zijn de machines snel genoeg voor de 
behoeften van elke drukke werkgroep. Maar 
moet de productiviteit hoog genoeg zijn 
voor een hele afdeling, overweeg dan het 
snellere WorkCentre 5865, 5875 of 5890, 
met supersnelle prestaties tot 90 ppm.

•  Scan tot 200 afbeeldingen per 
minuut (duplex snelheid). Single-
pass scannen in kleur maakt snellere 
elektronische verspreiding van full-colour 
documenten mogelijk voor effectievere en 
indrukwekkender communicatie. 

•  Verlicht papierpad. Het WorkCentre 
5845/5855 is voorzien van een verlicht 
papierpad, waardoor het systeem voor de 
gebruiker nog gemakkelijker toegankelijk is.

•  Grotere papiercapaciteit, meer fl exibiliteit. 
Print langer door dankzij een totale 
papiercapaciteit van maximaal 8.700 vel. 
Diverse afwerkingsopties, van basis tot 
geavanceerd, geven u de nodige fl exibiliteit.

•  Uitzonderlijke print- en kopieerkwaliteit. 
Dankzij de superieure lijndefi nitie, 
schaduwen en markeringen zien uw kopieën 
er net zo uit als het origineel.

•  Eenvoudige bediening op de machine zelf.
Printen vanaf en scannen naar elk USB-
geheugen voor snellere documentafl evering 
als u niet achter uw computer zit.

•  Uw printopdracht, dus uw prioriteit.
Print Around maakt een einde aan 
printvertragingen, door opdrachten 
waarvoor iets speciaals nodig is 
(bijvoorbeeld ander papierformaat) even te 
parkeren en gewoon door te gaan met de 
volgende opdracht in de wachtrij. 

Scannen met één druk op de knop

Met de functie Single Touch Scan 
kunt u aan de interface van het 
kleurenaanraakscherm een speciale, 
gemakkelijk te vinden scanknop 
toevoegen. Wijs aan deze scanknop 
een specifi eke scanworkfl ow toe om 
documenten snel te verspreiden en 
archiveren.
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Eenvoud die verder gaat dan gebruiksgemak.
Met de juiste tools hebt u alle tijd om zich te concentreren op belangrijker 
zaken. Maak u geen zorgen, het WorkCentre™ 5845/5855 vereenvoudigt complexe 
opdrachten met een oplossing die werkt op uw manier. 

•  Ultramoderne gebruikersinterface met 
kleurenaanraakscherm. Met de vertrouwde 
look and feel van Xerox en de intuïtieve 
en duidelijke pictogrammen waarmee alle 
belangrijke functies direct vanaf het scherm 
toegankelijk zijn.

•  Minder tussenkomst van de gebruiker 
betekent minder onderbrekingen. Onze 
nieuwe, effi ciëntere toner gaat langer mee, is 
door de gebruiker snel te vervangen en biedt 
een superieure beeldkwaliteit.

•  Hulp op de machine zelf. Ingebouwde 
helpvideo's bieden direct op het voorpaneel 
hulp bij het oplossen van problemen.

•  Een echt universele printerdriver. Met 
Xerox® Global Print Driver® (X-GPD) kunnen 
IT-beheerders machines van Xerox® en van 
andere merken met één driver installeren, 
upgraden en beheren. De driver is een 
consistente en gebruiksvriendelijke interface 

voor eindgebruikers, die het aantal support 
calls beperkt en het beheer van printerfuncties 
vereenvoudigt.

•  Geavanceerde kopieer- en printfuncties. 
Het WorkCentre 5845/5855 maakt 
de dagelijkse kantoortaken een stuk 
eenvoudiger en ondersteunt gespecialiseerde 
printtoepassingen als annotaties, Bates 
Stamping, printen van tabbladen en 
programmeren op paginaniveau.

•  Consistente gebruikerservaring. Het 
WorkCentre 5845/5855 is voorzien van 
dezelfde controllertechnologie als onze 
nieuwste multifunctionele A3 systemen. 
Deze gemeenschappelijke look and feel 
maakt de bediening van de machine 
gemakkelijker voor de gebruiker. Meer 
informatie over onze baanbrekende 
ConnectKey™ Controller-technologie vindt u 
op www.offi ce.xerox.com/connectkey.

Ingebouwd milieubeheer
Een krachtig multifunctioneel systeem 
met milieuvriendelijke functies.

•  Energiespaarstand bespaart elektriciteit 
tijdens standby en systeem is heel snel 
weer bedrijfsklaar.

•  Voldoet volledig aan de EU-richtlijn 
Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS), het ecolabel Environmental 
Choice en de strenge voorschriften 
van ENERGY STAR® TEC versie 1.2 
standaarden.

•  Er zijn diverse printinstellingen 
beschikbaar waarmee de belasting van 
het mileu kan worden beperkt. Tot de 
opties behoren standaard dubbelzijdig 
printen, proefafdrukken, printen op 
kringlooppapier en conceptmodus.

•  Met de innovatieve Earth Smart-
printerdriverinstellingen kunt u de meest 
milieuvriendelijke printopties instellen.
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Bescherm wat belangrijk is. 
Neem geen risico met uw gevoelige informatie. Xerox heeft het WorkCentre™ 
5845/5855 ontwikkeld met de meest complete reeks geavanceerde 
functies, technologieën en oplossingen van toonaangevende bedrijven in de 
beveiligingsbranche die uw cruciale gegevens op alle mogelijk kwetsbare 
plekken beschermen. 

•  Beveilig uw vertrouwelijke informatie. 
Bescherm alle gevoelige data met 
versleutelde PDF-bestanden voor scannen, 
versleuteling van de harde schijf in 
overeenstemming met de 256-bits AES 
FIPS 140-2 standaard en Image Overwrite 
met een drievoudig schoonmaakproces 
voor totale verwijdering van alle 
gegevensfragmenten.

•  Voorkom onbevoegde toegang. Geef 
alleen geautoriseerde gebruikers toegang 
tot de machine met behulp van Xerox®-
gebruikersrechten, netwerkverifi catie, 
IP-fi ltering en op rollen en functieniveau 
gebaseerde aanmelding met smartcards.

•  Proactief bedreigingenbeheer. 
Clearinginstituten voor beveiliging worden 
gemonitord op nieuwe kwetsbaarheden 
en zo nodig worden patches uitgegeven 
om ervoor te zorgen dat uw machines 
up-to-date blijven en uw gegevens veilig 
zijn. Bovendien kunt u actuele updates 
ontvangen via RSS-feeds en op de hoogte 
blijven via www.xerox.com/security.

•  Voldoe aan de regelgeving. WorkCentre 
5845/5855 machines voldoen aan de 
meest recente beveiligingsnormen voor elke 
branche, waaronder overheid, fi nanciële 
instellingen en gezondheidszorg. Hiertoe 
behoren Common Criteria (in aanvraag), 
HIPAA, de Britse Data Protection Act, COBIT 
en nog vele andere. Deze machines kunnen 
aan elke norm voldoen met beschikbare 
controles die aan uw behoeftes voldoen.

•  Volledige zichtbaarheid. Voorkom 
IP-diefstal en garandeer onweerlegbaarheid 
door voor volledig zicht in de machine 
en het netwerk te zorgen. Dankzij 
beveiligingsbeleidbeheer en het bijhouden 
van alle activiteiten op de machine met 
Audit Log weet u precies wie wanneer 
toegang tot wat heeft gehad.

Krachtig Partnerschap

In de Xerox® ConnectKey™ Controller 
is McAfee-technologie geïntegreerd, 
wat heeft geresulteerd in de eerste 
multifunctionele systemen in de 
branche die zichzelf beschermen tegen 
mogelijke bedreigingen van buitenaf. 
McAfee’s whitelistings zorgt ervoor dat 
op uw machines alleen veilige, vooraf 
goedgekeurde systeembestanden worden 
uitgevoerd, waardoor de noodzaak 
software handmatig bij te werken ter 
bescherming tegen nieuwe bedreigingen 
tot een minimum wordt beperkt. Naadloze 
integratie met de Xerox® Managed 
Print Services toolset en McAfee maakt 
eenvoudige registratie en 
controle mogelijk. 

Bovendien zorgt de automatische 
integratie van Cisco® TrustSec ISE 
voor uitgebreide zichtbaarheid van 
alle ConnectKey endpoints van 
multifunctionele systemen om IT-
gericht beveiligingsbeleid en naleving 
af te dwingen.
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Overal zaken doen, waar u ook bent.
U moet altijd en overal kunnen profi teren van toegang tot de technologie 
die uw werk gemakkelijker maakt. Onze mobiele oplossingen stellen moderne 
professionals in staat zowel op kantoor als onderweg te werken en geven u de 
vrijheid en fl exibiliteit die u nodig hebt om de eisen van uw bedrijf bij te houden, 
waar uw zaken u ook brengen. 

De vrijheid van onbeperkte 
mobiliteit
Met het WorkCentre™ 5845/5855 beschikt 
uw kantoorpersoneel over de luxe dat zij 
machinefuncties vanaf elk werkstation 
kunnen beheren. Bovendien hebben 
mobiele medewerkers, waar ze ook zijn, 
toegang tot de communicatietools en 
productiviteitsoplossingen.

•  Xerox® Mobile Print en nog veel meer. 
Xerox heeft alle opties waarmee u vanaf 
de meeste mobiele apparaten veilig en 
accuraat kunt printen op alle printers of 
multifunctionele systemen, ongeacht het 
merk. Bovendien biedt Xerox IT-vriendelijke 
optionele mogelijkheden zoals toegang 
met behulp van een pincode en meerdere 
mobiele besturingssystemen. Meer 
informatie vindt u op 
www.xerox.com/mobile.

Controle en beheer op afstand

Met de functie Remote Control Panel 
kunt u de gebruikersinterface van 
het WorkCentre 5845/5855 vanaf 
elk werkstation bedienen alsof u 
bij de machine zelf staat. U kunt 
op afstand gebruikers trainen en 
machine-instellingen confi gureren in 
de geruststellende wetenschap dat de 
geïntegreerde beveiliging slechts één 
geautoriseerde handeling tegelijk toelaat 
om te voorkomen dat er meerdere 
afstandsprocedures worden uitgevoerd.
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Breid uw mogelijkheden uit

Verander de manier waarop uw bedrijf essentiële 
werkzaamheden uitvoert met behulp van de kracht van 
Xerox® Workfl ow Solutions, gebaseerd op het Xerox® 
Extensible Interface Platform (EIP). Kies de juiste 
oplossing die past bij uw bedrijf, of die oplossing nu in 
de cloud of lokaal op uw server wordt gehost. Enkele 
voorbeelden van Xerox® Workfl ow Solutions die via de 
interface van het kleurenaanraakscherm toegankelijk zijn:

•  Xerox® ConnectKey™ for SharePoint®. Scan 
bestanden rechtstreeks naar Microsoft® SharePoint®- 
en andere Windows®-mappen. U kunt niet alleen 
bestanden opslaan en PDF's maken, maar documenten 
ook automatisch converteren naar intelligente, 
gestructureerde gegevens met behulp van eenvoudige 
tools voor het benoemen en doorsturen van bestanden.

•  Xerox® ConnectKey Share to Cloud. Hiermee kunt u 
eenvoudig, veilig en op schaal scannen naar populaire 
cloudgebaseerde opslagplaatsen als Google Docs, 
SalesForce.com, Offi ce 365 en Dropbox™ met behulp 
van op maat gemaakte workfl ows die optimaal 
gebruikmaken van onze Xerox® EIP-technologie. 

Ga voor meer informatie over 
Xerox® Workfl ow Solutions naar 
www.offi ce.xerox.com/software-solutions.

Papierinvoer

1  
Single-pass automatische originelendoorvoer scant 
documenten automatisch met een snelheid tot 
200 afbeeldingen per minuut (duplex snelheid).

2  
Lade voor handmatige invoer van 100 vel voor 
zwaarder papier tot 216 g/m2.

3  
Twee universele laden van 500 vel zijn instelbaar 
tot A3.

4  
Optionele enveloppenkit (in plaats van lade 2) voor 
probleemloze doorvoer van 50 enveloppen.

5  
Dubbele hogecapaciteitslade voor in totaal 
3.600 vel A4.

6  
Hogecapaciteitslade (optioneel) voor 4.000 vel A4 
verhoogt totale capaciteit tot 8.700 vel. Of voeg de 
SE-kit (invoer korte zijde) voor 2.000 vel A4 of A3 toe.

Afwerkingsopties

7  
Uit meerdere optionele fi nishers kunt u de functies 
kiezen die het best passen bij afzonderlijke 
werkgroepen. Kies basisfuncties als nieten en 
perforeren, of geavanceerde functies voor 
gepagineerde, in de rug geniete en gevouwen 
boekjes en in Z- en C-vorm gevouwen brochures.

1

2

6

3

4 7

5

WorkCentre 5800-serie 

geoptimaliseerd voor:

Productiviteit Scannen

Beveiliging Netwerk

Solutions Wi-Fi
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Ga naar www.xerox.com/offi ce/WC5845_55Specs voor gedetailleerdere specifi caties en 
mogelijkheden. 
©2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey™, Extensible Interface Platform®, Global Print 
Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre™ en Xerox Secure Access Unifi ed ID System® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY 
STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. Alle overige handelsmerken 
zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
3/13 BR5048 W58BR-01DB

Multifunctionele systemen uit de WorkCentre 5800 serie worden aangestuurd door de Xerox® ConnectKey™ 
Controller. Deze gemakkelijk te implementeren systemen bieden concrete, praktische oplossingen die zorgen 
voor een goede stroomlijning van de manier waarop u belangrijke informatie communiceert, verwerkt en deelt, 
complexe papiergestuurde opdrachten eenvoudiger maken en de kosten omlaag brengen terwijl uw gegevens 
goed worden beveiligd. Meer informatie vindt u op www.xerox.com/connectkey.

Machine specifi caties WorkCentre 5845 WorkCentre 5855

Snelheid Tot 45 ppm Tot 55 ppm

Duty Cycle1 Maximaal 175.000 pagina's/maand Maximaal 200.000 pagina’s/maand

Harde schijf / Processor / 
Geheugen

160 GB / 1 GHz Dual-core / 2 GB

Aansluitingen 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, optionele Wi-Fi (met Kit voor draadloze verbindingen)

Controllerfuncties Uniform adresboek, bedieningspaneel op afstand, online ondersteuning, confi guratie klonen

Kopiëren en printen
Eerste afdruk verschijnt binnen 3,7 seconden

Eerste kopie verschijnt binnen 3,7 seconden vanaf de glasplaat / 7,6 seconden via de single-pass automatische originelendoorvoer 

Kopieer- en printresolutie Kopiëren: tot 600 x 600 dpi Printen: tot 4800 x 600 dpi, 256 grijstinten, emulatie: 1200 x 1200 dpi

Printertalen Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c-/PCL 6-emulaties, HP-GL2™, XML Paper Specifi cation XPS (optioneel)

Printfuncties Printen vanaf USB, Earth Smart-driverinstellingen, opdrachtherkenning, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en oproepen, bidirectionele realtimestatus, grootte 
aanpassen, opdrachten bewaken.

Mobiel printen Xerox® Mobile Print (optioneel), Xerox® Mobile Print Cloud (optioneel)

Scannen Standaard Scannen naar netwerk/e-mail/map/SMB of FTP, op tekst doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, Linearised PDF, JPEG, TIFF, scannen naar USB-geheugen, scannen met één 
druk op de knop, TWAIN-ondersteuning

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

Faxen Standaard Internetfax, faxopdracht opbouwen, Netwerk Server Fax enablement

 Optioneel Fax doorsturen naar e-mail of SMB, Walk up fax (optie met 1 lijn en met 2 lijnen, inclusief LAN-fax)

Beveiliging Standaard McAfee® ingebouwd, compatibel met McAfee (ePO), harde schijf overwrite, 256-bits codering (voldoet aan FIPS 140-2), Common Criteria Certifi cation (ISO 
15408)2, beveiligd printen met verwijderen na bepaalde tijd, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, integratie van Cisco® TrustSec Identity 
Services Engine (ISE), netwerkverifi catie, SSL, SNMPv3, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten

 Optioneel McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unifi ed ID System® met Follow-You Print™

Accounting Standaard Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen)

 Optioneel Equitrac Offi ce®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Paper Input Standard Single-pass automatische originelendoorvoer: 200 vel; Snelheid tot 200 apm (duplex); snelheid: tot 200 apm (dubbelzijdig); formaten: 125 x 138 mm tot 297 x 432 mm
Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten: A6 tot A3
Lades 1-2: 500 vel elk; afwijkende formaten: A5 tot A3
Dubbele hogecapaciteitslade: totaal 3.600 vel (1.600 en 2.000 vel); formaat A4 

 Optioneel Hogecapaciteitslade (HCF): 4.000 vel; formaat: A4 (invoer lange zijde)
HCF-kits (HCF vereist): 2.000 vel A3 SE-kit of 2.000 vel A4 SE-kit
Enveloppenlade (in plaats van lade 2): tot 50 enveloppen: DL, C5

Papieruitvoer / 
Afwerking Optioneel

Opvangbak voor gestaffelde uitleg (OCT): 300 vel
Basic Offi ce Finisher (alleen 5845): opvang voor 1.000 vel + 250 vel, 30 vel nieten op 1 positie
Offi ce Finisher: opvang voor 2.000 vel + 250 vel, 50 vel nieten op meerdere posities, optioneel perforeren
Offi ce Finisher met Booklet Maker: opvang voor 2.000 vel + 250 vel, 50 vel nieten op meerdere posities, in de rug geniete boekjes maken, optioneel perforeren
High Volume Finisher (HVF): opvang voor 3.000 vel + 250 vel, 100 vel nieten op meerdere posities, optioneel perforeren
High Volume Finisher met Booklet Maker: opvang voor 3.000 vel + 250 vel, 100 vel nieten op meerdere posities, in de rug geniete boekjes maken, optioneel 
perforeren 
Z- / C-vouweenheid (met HVF met Booklet Maker): voegt Z- en C-vouwen op A4-formaat toe
Post Process Inserter (met HVF en met HVF met Booklet Maker): voegt voorgedrukte inlegbladen toe
Losse nieteenheid: nieten van 50 vel (bij gebruik van 75 gm2 papier), optioneel werkblad wordt aanbevolen

1 Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. 2 Certifi cering aangevraagd.

Xerox® WorkCentre™ 5845/5855
ConnectKey™

Technology
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