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Sistema Multifuncional  
Xerox® WorkCentre® 5945/5955
Produtividade no escritório simplificada.

TITLE: X_28644_W5QBR-01ZB   LANGUAGE: Portuguese   DATE: February 9, 2015 11:59 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 1 of 8



O verdadeiro valor do 
investimento em tecnologia 
para o seu escritório, nem 
sempre é fácil de ver. É aquilo 
que ele faz em bastidor para 
o ajudar a ser mais produtivo 
e a trabalhar da forma que 
pretende. O Xerox® WorkCentre® 
5945/5955 dá-lhe esse poder, 
melhorando as capacidades 
do dia-a-dia e ajudando-o a 
trabalhar de forma mais ágil, 
rentável e segura - para que se 
possa concentrar no que é mais 
importante para o seu negócio.
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Manutenção sem esforço

O Xerox® WorkCentre 5945/5955 foi 
desenhado tendo em conta a facilidade 
de utilização. A manutenção de rotina 
é facilitada pelo percurso de papel 
totalmente acessível. Não é necessário 
chamar a assistência.

Todas as impressoras possuem 
componentes que eventualmente 
se gastam. Basta retirar as unidades 
usadas, introduzir as novas unidades e 
continuar a trabalhar. Como resultado 
de uma tecnologia avançada, no final 
existem menos consumíveis.

• Sempre no máximo da velocidade.  
O WorkCentre 5945/5955 ajuda-o a 
realizar ótimos trabalhos a uma velocidade 
impressionante de cópia e impressão de  
45 a 55 ppm.

• Digitaliza até 200 imagens por minuto 
(velocidade duplex). A digitalização a cores 
com uma só passagem, permite uma rápida 
distribuição eletrónica de documentos 
a cores, originando comunicações mais 
eficazes e impressionantes.

• Digitalização adaptada ao seu 
workflow. Crie um botão de digitalização 
dedicado e fácil de usar no ecrã tátil a 
cores do equipamento, usando a função 
Digitalização Um Só Toque. Cada botão de 
Digitalização Um Só Toque que cria, pode 
ter o seu próprio workflow de digitalização 
para uma distribuição e arquivo mais 
rápidos dos documentos.

• Imprima mais durante mais tempo. Uma 
capacidade para 4 700 folhas, significa que 
podem ser realizadas tiragens maiores com 
menos interrupções. Sem esquecer que, as 
várias opções de finalização lhe oferecem 
flexibilidade para trabalhos simples 
e complexos.

• Qualidade excecional na impressão e 
na cópia. Experimente uma verdadeira 
resolução a 1200 x 1200 dpi usando o mais 
recente Toner de Agregação em Emulsão 
(EA) da Xerox®. 

• Simplicidade ao alcance de qualquer um. 
Imprima a partir de qualquer dispositivo 
de memória USB e digitalize para o mesmo 
para uma produção de documentos mais 
rápida quando não estiver junto ao seu 
computador.

• Personalize as suas soluções.  
A tecnologia Xerox Extensible Interface 
Platform® sem servidor, permite criar 
aplicações para serem executadas em 
equipamentos Xerox® ativados pela 
Tecnologia Xerox® ConnectKey® sem 
necessitar de uma infraestrutura de 
TI adicional. Pode assim simplificar 
e personalizar a utilização do seu 
equipamento com um leque de 
capacidades desde aplicações de suporte 
até digitalização.

A produtividade que o irá supreender.
Não se trata apenas de realizar trabalhos. Trata-se de ser produtivo, flexível e 
fiável consistentemente. O Xerox® WorkCentre® 5945/5955 dá-lhe a possibilidade de 
conseguir isso graças a um potente misto de funções e capacidades que o ajudam a 
ir para além das suas expectativas no local de trabalho - hoje e todos os dias. 
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Conservação incorporada

Obtenha um potente sistema 
multifuncional que inclui funções 
ecológicas.

• Poupança de energia com arranque 
rápido poupa eletricidade durante os 
períodos de inatividade, mantendo 
simultaneamente o equipamento 
preparado para entrar em ação.

• Total conformidade com a Diretiva 
da UE Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS), Environmental 
Choice e cumpre ou excede os 
requisitos ENERGY STAR® v2.0.”

• Várias definições de impressão 
disponíveis para reduzir o impacto 
no ambiente. As opções incluem 
impressão frente e verso pré-definida, 
impressão de provas, impressão em 
papel reciclado e modo de rascunho.

• As definições do nosso inovador driver 
de impressão Earth Smart, permitem 
as opções de impressão mais amigas 
do ambiente.

•  Ecrã táctil a cores intuitivo e de fácil 
utilização Controle o seu workflow com 
facilidade diretamente a partir do ecrã, 
usando os ícones luminosos e intuitivos e 
as funções pelas quais são conhecidos os 
equipamentos Xerox®.

• Menos intervenção do utilizador 
é sinónimo de menos tempo de 
inatividade. O nosso novo e mais 
eficiente toner, dura mais tempo e pode 
ser substituído rapidamente por qualquer 
utilizador, ao mesmo tempo gera uma 
superior qualidade de imagem.

• Úteis funcionalidades diretas. Vídeos de 
ajuda integrados disponibilizam apoio para 
resolução de problemas rápida, diretamente 
no painel dianteiro.

• Instale, atualize e faça a gestão de 
equipamentos a partir de um único driver 
de impressão. O Xerox® Global Print Driver® 
oferece uma interface consistente e fácil de 
usar que permite aos administradores de 
TI monitorizarem e gerirem equipamentos 
Xerox® e não Xerox ao mesmo tempo que 
reduz os pedidos de assistência e simplifica 
a gestão dos serviços de impressão.

• Simplifique as tarefas quotidianas do 
escritório com funções avançadas de 
cópia e impressão. Desfrute de todo 
o suporte a aplicações de impressão 
especializadas, tais como anotação, 
carimbos Bates, cópia de cartões de 
identificação e programação ao nível da 
página.

• Consistência e conveniência para o 
utilizador. Como o Xerox® WorkCentre 
5945/5955 utiliza a mesma tecnologia de 
controlador que os outros atuais sistemas 
multifuncionais, ele proporciona um nível 
de consistência e conveniência que os 
utilizadores procuram e apreciam. Para 
obter mais informações sobre a inovadora 
tecnologia Xerox® ConnectKey®, visite  
www.connectkey.com.

A simplicidade nunca foi tão fácil.
Transforme a complexidade num nível mais elevado de simplicidade. 
O Xerox® WorkCentre® 5945/5955 oferece-lhe as ferramentas adequadas - 
para que se possa focar no trabalho que realmente interessa.
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Parcerias Poderosas.

O WorkCentre 5945/5955 inclui tecnologia 
McAfee®, o que faz dele a primeira 
linha de sistemas multifuncionais que 
se protegem a si próprios de potenciais 
ameaças externas. A tecnologia da McAfee 
garante que apenas ficheiros ou funções 
seguros e previamente aprovados são 
executados nos seus dispositivos, reduzindo 
a necessidade de atualizar manualmente 
níveis de software face a novas ameaças 
à segurança. Para além disso, a integração 
sem problemas com o conjunto de 
ferramentas Xerox® Managed Print Services 
e McAfee ePolicy (ePO) permitem um fácil 
controlo e monitorização.

A integração automática de Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine (ISE) 
proporciona uma visibilidade abrangente 
de todos os pontos terminais dos sistemas 
multifuncionais com ConnectKey®, 
reforçando a conformidade e as políticas 
de segurança centradas em TI.

• Proteja a sua informação confidencial. 
Salvaguarde todos os dados sensíveis 
usando ficheiros PDF encriptados para 
digitalização; encriptação do disco rígido 
em conformidade com o padrão 256-bit 
AES FIPS 140-2; Sobreposição da Imagem 
em Disco com processo de 3 passagens que 
assegura a total eliminação dos fragmentos 
de dados.

• Prevenir o acesso não autorizado. Previna 
o acesso não autorizado ao equipamento 
usando autenticação de rede com ou sem a 
cómoda autenticação através de leitores de 
cartões Magstripe, cartões de proximidade 
e cartões Smart (CAC/PIV/.Net), permissões 
de utilizador Xerox® baseadas no cargo 
e início de sessão e Filtro IP a nível de 
funções.

• Gestão proativa das ameaças. Monitoriza 
todas as novas vulnerabilidades, 
proporcionando patches quando necessário 
e assegurando que o equipamento se 
mantém atualizado e os dados seguros. 
Para além disso, pode receber atualizações 
imediatas via RSS e manter-se informado 
acendo a www.xerox.com/security.

• Manter-se em conformidade com as 
normas. Os equipamentos WorkCentre 
5945/5955 cumprem os mais recentes 
padrões de segurança em várias indústrias, 
incluindo governo, finanças e saúde. Estes 
incluem Common Criteria (em processo 
de avaliação), HIPAA, Data Protection Act, 
COBIT e outros. Estes equipamentos podem 
estar em conformidade com qualquer 
norma, possuindo controlos disponíveis que 
satisfazem as suas necessidades.

• Consiga uma total visibilidade. Evite o 
roubo de IP e assegure a não rejeição pois 
terá uma total visibilidade do dispositivo 
e da rede. Com gestão da política de 
segurança e supervisão de toda a atividade 
no equipamento usando o Audit Log, 
saberá quem acedeu ao quê e quando.

Trabalhe de forma mais segura do que nunca.
Sinta-se seguro. Esteja confiante. O Xerox® WorkCentre® 5945/5955 possui a 
gama mais completa de tecnologias e funções avançadas de segurança de líderes 
da indústria em segurança, assegurando uma proteção abrangente 24/7 dos seus 
dados mais sensíveis. 
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Acompanha o ritmo do seu negócio 
onde quer que este o leve.
• Seja livre com a conectividade Wi-Fi 

opcional Mantenha os colaboradores 
ligados a equipamentos em qualquer local, 
sem necessitar de cabos nem de ligações.

• Apple® AirPrint. Imprima mensagens de 
correio eletrónico, fotos e documentos 
importantes do escritório, diretamente a 
partir do seu Apple iPhone® ou iPad® sem 
necessidade de instalar drivers nem ligar 
cabos. Com o AirPrint, o seu iPhone ou iPad 
localiza automaticamente e liga-se a um 
equipamento WorkCentre 5945/5955 com 
capacidade para AirPrint utilizando a rede 
Wi-Fi do escritório

• Xerox® Mobile Print e mais. A Xerox 
tem todas as opções que permitem 
uma impressão segura e precisa a partir 
de quase todos os dispositivos móveis 
para qualquer impressora ou sistema 
multifuncional, qualquer que seja a 
marca. Para além disso, a Xerox oferece 
capacidades opcionais amigas de TI tais 
como acesso com código PIN e vários 
sistemas operativos móveis. Para mais 
informações, visite www.xerox.com/mobile.

• Monitorização e Gestão Remotas.  
O Painel de Controlo remoto permite-lhe 
trabalhar com a interface de utilizador 
do WorkCentre 5945/5955 a partir de 
qualquer estação de trabalho existente 
no escritório tal como se estivesse frente 
ao equipamento. Treinar utilizadores 
remotamente e configurar as definições do 
equipamento com total tranquilidade, pois 
sabe que a segurança integrada apenas 
permite uma única operação autorizada de 
cada vez para evitar vários procedimentos 
remotos.

• Certificado por Mopria™. A certificação 
MopriaTM simplifica a experiência  
em impressão móvel a partir de  
tablets e smartphones para vários 
dispositivos de impressão incluindo  
o WorkCentre 5945/5955.

Esteja pronto, onde quer que o negócio o leve.
No atual ambiente de trabalho, tem necessidade de aceder à tecnologia 
em qualquer local e a qualquer hora. As nossas soluções móveis, dão mais 
autonomia aos profissionais, oferecendo-lhes a liberdade e a flexibilidade para 
realizarem o trabalho no escritório e em viagem.

Aumente as suas possibilidades.

Quer faça a digitalização e a gestão dos 
documentos na rede do seu escritório ou 
alojado numa nuvem na Internet, pode 
aceder a soluções de workflow de digitalização 
diretamente a partir de qualquer WorkCentre 
5945/5955 graças ao poder das Xerox® 
Workflow Solutions*, integradas na nossa 
Xerox Extensible Interface Platform®.

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® 
ou Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 
Digitalize ficheiros diretamente para 
Microsoft® SharePoint ou para Xerox® 
DocuShare® e outras pastas do Windows®. 
Para além disso, irá mais além do 
armazenamento básico de ficheiros e 
criação de PDF, convertendo os documentos 
automaticamente para dados inteligentes e 
estruturados com ferramentas de routing e 
que dão nome aos ficheiros.

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Proporciona digitalização fácil, segura 
e escalável para repositórios populares 
baseados na cloud tais como Google Docs™, 
SalesForce.com, Office 365 e Dropbox™, 
usando workflows personalizados que tiram 
partido da nossa tecnologia Xerox Extensible 
Interface Platform (EIP). Obtenha mais 
informações sobre as Soluções de Workflow 
Xerox® em  
www.office.xerox.com/software-solutions.

* As soluções opcionais podem variar conforme a região. 
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Opções de configuração
Várias opções de finalização permitem-
lhe adicionar as capacidades certas para 
grupos de trabalho individuais. Escolha 
funções básicas como agrafamento e 
perfuração, ou capacidades avançadas 
para produzir booklets paginados, 
agrafados no vinco e dobrados.

Bandeja de Recepção Offset (OCT)  
Empilha até 400 folhas.

Finalizador Office 
Agrafe 50 folhas em várias posições 
(simples/duplo) e em comprimento 
variável e perfuração opcional com 
2/4 furos. Empilhamento separado em 
espinha até 2 000 folhas

Finalizador Office com Booklet Maker 
Adicione capacidades para criação 
de booklet com o Finalizador Office 
com Booklet Maker. Crie booklets até 
15 folhas, dobrados ou agrafadas na 
lombada.

 O prático Agrafador opcional, agrafa até 50 
folhas de papel (utilização recomendada com a 
superfície de trabalho opcional).

 Alimentador Automático de uma só passagem, 
digitaliza automaticamente documentos a cores 
ou a preto e branco, à rápida velocidade de 200 
imagens por minuto (velocidade duplex).

 A bandeja bypass para 100 folhas aceita papel 
de gramagem elevada até 216 g/m2.

 Duas bandejas universais para 500 folhas, 
podem ser ajustadas até A3.

 O kit para envelopes opcional (substitui a 
Bandeja 2) permite alimentar facilmente  
50 envelopes.

 A Bandeja Tandem de alta capacidade aceita 
um total de 3 600 folhas de papel formato A4.

 O Toner Xerox® de Agregação em Emulsão 
(EA) permite uma nitidez superior, texto nítido, 
gradientes suaves e pretos profundos e ricos, 
juntamente com detalhes finos e consistentes 
em relatórios, faturas, códigos de barras, 
desenhos e outros. 

Email 
draft sent

Email 
approval 
received

Email 
invite 
send date

Anesthesiology x x 8/15/14
Dermatology x x 8/15/14
Family Medicine pending due 11/1 12/1/14
Human Oncology x x 8/30/14
Neurological Surgery x x 8/30/14
Neurology x x 9/7/14
Obstetrics and Gynecology pending due 11/15 12/15/14
Ophthalmology x x 9/15/14
Pathology x x 9/15/14
Pediatrics x x 9/15/14
Psychiatry x x 9/20/14
Radiology x x 10/1/14
Surgery x x 10/1/14
Urology x x 10/7/14
Biomolecular Chemistry pending due 10/1 10/15/14
Biostatistics x x 10/15/14
Cell and Regenerative Biology x x 10/1/14
Medical Genetics x x 10/1/14
Medical History and Bioethics pending due 12/15 12/27/14
Medical Microbiology pending due 1/7 1/20/15
Medical Physics x x 11/15/14
Neuroscience x x 11/15/14
Oncology x x 11/15/14
Population Health Sciences x x 11/15/14756781 641252
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9.3%
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15.9%

12.3%

12.5%

9.8%

7.5%

REVENUE (IN BILLIONS)

2014 $35.5

2013 $38.0

2012 $35.0

2011 $33.2

2010 $29.4

RETURN ON AVERAGE EQUITY

2014 
2013 7.4%

2012 18.2%

2011 17.5%

2010 12.1%

OPERATING MARGIN

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

DEBT TO TOTAL CAPITALIZATION

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

.7%

COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN

$190  ............................................................................................................

$180  ............................................................................................................

$170  ............................................................................................................

$160  ............................................................................................................

$150  ............................................................................................................

$140  ............................................................................................................

$130  ............................................................................................................

$120  ............................................................................................................

 2012 2013 2014 

 GFIC

 DJIA

 SP500

GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 

Financial Highlights

It has been no surprise that this past year held economic challenges for the company and 
the greater global economy as a whole. Turbulence in the valuation of the Euro had been 
forecast for the previous three fiscal years. Due to cyclical purchasing gaps and lagging 
economic indices, our buying power was diminished significantly. Despite these setbacks, 
we have positioned Global International Finance Corporation for continued growth in this 
challenging climate. 
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Xerox® WorkCentre® 5945/5955 otimizado para:

Produtividade Digitalização Segurança Funcionamento 
em rede

Soluções Wi-Fi
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A Impressora Multifuncional WorkCentre 5945/5955 é ativada pela Tecnologia Xerox® ConnectKey®. 
Para obter mais informações, visite www.connectkey.com.

Especificações do 
equipamento WorkCentre 5945 WorkCentre 5955

Velocidade Até 45 ppm A4 / Até 31 ppm A3 Até 55 ppm A4 / Até 31 ppm A3

Ciclo de Trabalho1 Até 175 000 páginas/mês Até 200 000 páginas/mês

Disco rígido / Processador / 
Memória

Mínimo 250 GB / 1 GHz Dual-core / 2 GB

Conectividade 10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, Wi-Fi opcional (com Kit para conectividade sem fios)

Funções do Controlador Livro de Endereços Unificado, Painel de Controlo Remoto, Suporte Online (acedido na interface de utilizador e driver de impressão), Cloning de Configuração

Cópia e Impressão
Resolução de Cópia e Impressão Cópia: até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 1200 dpi

Tempo de saída da primeira 
cópia

Apenas 3,7 segundos no vidro de exposição / 7,6 segundos no alimentador automático

Linguagens de Descrição de 
Página

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

Funções de impressão Impressão de USB, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e recuperar definições do driver, Estado bidireccional, Escala, 
Monitorização do Trabalho

Mobile Printing Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack, com certificação Mopria™, Xerox® Print Service 
(plug-in para Android™)

Digitalização  Standard Destinos: Digitalizar para Caixa de Correio; Digitalizar para USB, Digitalizar para Email, Digitalizar para Rede; Formatos de Ficheiro: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
Funções Convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização Um Só Toque, PDF Pesquisável, PDF / XPS / TIFF Simples/Multi-Página, PDF Encriptado / Protegido com 
Password, PDF Linearizado / PDF/A

Opcional Pacotes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Professional

Fax  Standard Fax via internet, criar trabalho fax, ativação de servidor de fax em rede

Opcional Encaminhamento de fax para email ou SMB, fax direto (opções de uma e duas linhas, inclui Fax via LAN, Encaminhamento de fax para email ou SMB, fax direto)

Segurança  Standard McAfee® Integrado, Compatível com McAfee ePolicy (ePO), Sobreposição de HDD, Encriptação 256-bit (compatível com FIPS 140-2), Common Criteria Certification 
(ISO 15408)2, Impressão Segura, Fax Seguro, Digitalização Segura, E-mail Seguro, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, Network Authentication, 
SSL, SNMPv3, Audit Log, Access Controls, Permissões do utilizador

Opcional McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET)

Contabilização  Standard Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email), Network Accounting Enablement

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

Entrada de Papel  
 Standard

Alimentador Automático de Documentos de passagem única: 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (duplex); Formatos:125 x 138 mm até 297 x 432 mm
Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: A6 a A3, 60-216g/m2

Bandejas 1-2: 500 folhas cada; Formatos personalizados: A5 a A3
Bandeja em linha de alta capacidade: 3 600 folhas no total (1 600 e 2 000 folhas); Formato A4

Opcional Kit da Bandeja de envelopes (substitui a Bandeja 2): Até 50 envelopes: DL, C5

Finalização /
Configurações Escolha   
 uma:

Bandeja de Receção Offset (OCT): 400 folhas (5945V_K ou 5955V_K)
Finalizador Office: bandejas para 2 000 + 250 folhas, Agrafamento em várias posições para 50 folhas, furador opcional (adicionar a 5945V_F ou 5955V_F)
Finalizador Office com Booklet Maker Bandejas para 2 000 + 250-folhas, agrafamento em várias posições de 50, booklets com agrafo na lombada, furador 
opcional, agrafamento na lombada e dobra até 40 booklets, 2-15 folhas (adicionar a 5945V_F ou 5955V_F)

 Opcional Perfuração para Finalizador Office
Agrafador: agrafa 50 folhas (baseado em 75 g/m2), recomenda-se a utilização com a superfície de trabalho opcional

1 Volume máximo esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. 2 Em processo de avaliação.

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Para obter especificações mais detalhadas, visite www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs.  
Crie e configure o seu próprio sistema multifuncional Xerox® WorkCentre 5945/5955 en  
www.buildyourownxerox.com/connectkey.

© 2015 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Scan to 
PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® e Xerox Secure Access Unified ID System® são marcas comerciais da Xerox 
Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que 
este produto satisfaz as directrizes ENERGY STAR relativamente a utilização eficiente de energia. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas 
registadas nos EUA. As informações incluídas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. Atualizado 1/15 BR8932 W5QBR-01ZB

Outros Prémios

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

Artigo Certificado

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

Artigo Certificado

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

Artigo Certificado

BLI 2014 Document 
Imaging Solutions  
Line of the Year Award

Artigo Certificado

ConnectKey®
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