سلسلة الطابعات MC500/C500

طابعات ألوان وأجهزة متعددة الوظائف ( )MFPذكية تضع معايير عالية جديدة
للشركات ومجموعات العمل الصغيرة

الطباعة

النسخ

1

المسح الضوئي

1

الفاكس

1

الشبكة

A4

a

ألوان/أحادي اللون

a

الطباعة والنسخ والمسح الضوئي على الوجهين وإرسال الفاكس
مطبوعات بحجم  A6حتى قياس  1321 × 210مم،
ووزن  220جم/متر مربع

a
a

مستخدما
من  1إلى 25
ً

a

طابعات فائقة أ
الداء تساعدك في بلوغ مستويات
جديدة من المنافسة
توفر سلسلة الطابعات  MC500/C500فرص نجاح مذهلة ش
الصغ�ة من خالل تقديمها جودة طباعة استثنائية ،وإمكانيات اتصال
لل�كات ومجموعات العمل
ي
ذكية ،ومستويات حماية عالية.

أ
يز
الذك ذي البنية المفتوحة من  ،OKIوالذي يمكن
ساس القابل للتوسيع ( )sXPي
يتم� الطرازان  C542dnو MC573dnبشاشة لمس  LCDملونة قياس  7بوصات إىل جانب النظام ال ي
ش
س� عملها ،وإدارة
وتبسيط
الرقمية،
التكنولوجيا
عالم
إىل
الدخول
كات
ال�
تستطيع
لذلك،
وكنتيجة
المخصصة.
المستندات
حلول
عن
ال
فض
هذا
أخرى،
لجهات
تابعة
برمجية
حلول
مع
استخدامه
ً
ي
أك�.
مصاريفها عىل نحو أفضل ،واالستعداد لتحقيق نمو ب
أيضا هذه المجموعة إجراءات أمنية عالية المستوى ،مثل ي ز
م� ت ي�  Private Printو Card Releaseاالختيارية ،لضمان عدم إمكانية عرض معلومات ش
ال�كة الرسية وطباعتها إال من ِقبل
وتوفر ً
أ
ف
الشخاص المرصح لهم .وتقدم ي ز
توف� إمكانية االتصال بالشبكات السلكية والالسلكية ي� آن.
مزيدا من الحماية من خالل ي
م�ة ً Wireless Direct
الكب�ة إنجاز المهام
وكل منتجات هذه المجموعة تستند إىل محرك جديد فائق القوة يضمن الحصول عىل رسعات مذهلة وجودة طباعة رائعة تبلغ  1200 × 1200نقطة لكل بوصة .تس ّهل الذاكرة ي
ن
ت
كث�ة ،كما تتيح ي ز
يع� إمكانية إنجاز المزيد من عمليات الطباعة الملونة عند
م�ة ً Gigabit Ethernet
الكب�ة الحجم بع� الشبكة برسعة ب
أيضا نقل الملفات الملونة ي
ال� تتضمن رسومات ي
أك� .وهذا ف ي
ي
ف
الحاجة ي� المكتب ،بد ًءا من بطاقات العمل وصوال ً إىل الكتيبات والالفتات ،ما يساعد ش
و� وقت أقل.
ال�كات عىل تطوير عالماتها التجارية بتكلفة منخفضة ي
أ
أيضا .وبمجرد توفر ي ز
م�ات جديد ،يستطيع
وع� تطبيق  ،OKI Mobile Printما يضمن لك سهولة تشغيل هذه الجهزة وصيانتها ً
يمكن الوصول إىل نظام حل المشاكل من لوحة العرض ب
المستخدم تحديث جهازه بمنتهى السهولة من خالل موقع  OKIعىل الويب.

يمكنك الطباعة بدون عناء من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي .تدعم هذه الطابعات تقنية ،Google Cloud Print
كما أنها متوافقة مع تقنية  AirPrintمن  ،Apple Incما يتيح لك إمكانية الطباعة أينما كنت بدون الحاجة إلى االتصال
مباشر ًة بجهاز الطباعة.
C532dn
محرك طباعة فائق القوة بدقة طباعة تبلغ 1200 × 1200
نقطة لكل بوصة وميزات حماية فعالة .تتميز هذه الطابعة
بسرعة طباعة تبلغ  30صفحة في الدقيقة وسعة ورق تبلغ
 1410ورقات ،إلى جانب توفر درجين اختياريين للورق،
ما يجعلها بمثابة اختيار موثوق به للمكاتب الكثيرة أ
العمال
واالستخدامات ذات الكميات الكبيرة .إن ميزة
 Card Releaseاالختيارية* ،وPrivate Print
(الرسال المشفر للبيانات) التي تُمكِّ نك من تحديد مستند
إ
ما من قائمة انتظار طباعة وتحريره باستخدام رمز PIN
النترنت
(الرسال المشفر للبيانات) ،وأمن بروتوكول إ
إ
( )IPSecتُعتبر من بين ميزات الحماية التي توفرها
هذه الطابعة.

نظرة سريعة على ميزات سلسلة طابعات
MC500/C500
الوظائف
لوحة العرض
السلكي
سرعة الطباعة/النسخ 1أ
باللوان
سعة الورق (القياسية) مع أدراج الورق االختيارية
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*متوفرة على موقع  OKIللبرامج الثابتة في العام 2017

C542dn
أ
يزخر تصميم هذه الطابعة الصغيرة بوظائف هائلة للعمال
بفضل الميزات نفسها المتوفرة في الطراز  .C532dnإن
شاشة لمس  LCDالملونة قياس  7بوصات ونظام sXP
جديدا إلدارة
مفهوما
ذا البنية المفتوحة من  OKIيقدمان
ً
ً
المستندات .إذ يتيح نظام  sXPإمكانيات اتصال فائقة
والجهزة أ
بميزة  pull printingأ
الخرى ،هذا إلى جانب
إمكانية تشغيل تطبيقات تابعة لجهات أخرى.

MC573dn
يوفر هذا الجهاز المتعدد الوظائف ( )MFPالصغير كل ما
يقدمه الطراز  C542dnإلى جانب إمكانيات الوظائف
المتعددة .فهو يضيف إمكانية المسح الضوئي السريع
أ
باللوان (بمعدل يصل إلى  30صورة في الدقيقة) إلى
أ
وظائفه الساسية المتمثلة في النسخ وإرسال الفاكس
والطباعة العالية الجودة ،ما يوفر إمكانية الدخول الفعال
إلى عالم التكنولوجيا الرقمية.

C532dn

C542dn

MC573dn

الطباعة

الطباعة

الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس

شاشة رسومية  LCDمقاس  3,5بوصات

شاشة  LCDملونة مقاس  7بوصات تعمل باللمس

شاشة  LCDملونة مقاس  7بوصات تعمل باللمس

اختياري

اختياري

اختياري

 30صفحة في الدقيقة

 30صفحة في الدقيقة

 30صفحة في الدقيقة

100 + 250
1410

100 + 250
1410

100 + 250
1410

غنية بالميزات الالزمة للطباعة العالية المستوى
والمتطلبات المكتبية اليومية
مستوى حماية أعىل
حافظ عىل رسية المستندات مع ي ز
م�ة Private
 Printي ز
وم�ة  Card Releaseاالختيارية
ت
ح� يتمكن المستخدمون من عرض كل مهام
الطباعة قبل تحديد المهام المطلوب طباعتها.

ين
الوجه� والنسخ والمسح
الطباعة التلقائية عىل
ئ
ز
كم�ات قياسية
الضو� والفاكس ي
ي
الوجه�ن
وحدة تغذية المستندات التلقائية عىل
ي
( )RADFلضمان التعامل البسيط والفعال
والمنخفض التكلفة مع المستندات المتعددة
ين
والوجه�.
الصفحات ذات الوجه الواحد
1

حسنة
إمكانيات اتصال ُم َّ
توفر ي ز
م�ة  Wireless Directإمكانية
اتصال بالشبكات السلكية والالسلكية ف ي� ٍآن
وعىل نحو آمن .يتوفر ملحق االتصال
الالسلك لكل الطرز.
ي

ئ
ش
الضو�
المبا�ة والمسح
الطباعة
ي
ش
تمكن من الطباعة مبا�ة من جهاز تخزين
ئ
الضو� ش
مبا�ة إليه بدون
 USBأو من المسح
ي
شخص ،ما يمنحك مرونة
الحاجة إىل كمبيوتر
ي
ويحسن من كفاءة المستخدم.
إضافية
ّ

عال السعة موفر للتكاليف
ب
ح� ي
ح� عالية السعة تقلل من تكلفة
خراطيش ب
ش
الجمالية وتدخل المستخدم.
ال�اء إ

سهلة االستخدام وسهلة التشغيل
إن شاشة لمس  LCDالملونة قياس  7بوصات القابلة
للتخصيص بمنتهى الرسعة والسهولة ،2والقائمة
البسيطة ،ووظائف المساعدة المعززة تضع الوظائف
المتكررة االستخدام عىل الشاشة الرئيسية لضمان رسعة
ال�نامج الثابت لضمان إجراء
الوصول إليها .أداة تحديث ب
التغي�ات بسهولة.
ي

كب�ة
مثالية لمهام الطباعة بكميات ي
ت
ال� تبلغ  30صفحة
بفضل الرسعات العالية ي
ف
ت
ال� تبلغ 1410
ي� الدقيقة وسعة الورق ي
ورقات كحد أقىص مع درجي الورق
ين
االختياري� ،يمكنك الوفاء بمتطلبات طباعة
الكب�ة داخل مكان العمل.
الكميات ي

مرونة التعامل مع الوسائط
كب�ة
استفد من إمكانية الطباعة عىل مجموعة ي
من أحجام الوسائط وأوزانها ،بد ًءا من حجم
 A6إىل الوسائط بطول  1,3م ،وبوزن يبدأ
ت
من  64ت
جم/م� مربع
ح� 220
ت
ت
جم/م� مربع عند الطباعة
وح� 176
ين
الوجه�.
عىل
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النتاجية
وظائف لتحسين إ
وسير العمل
الطباعة
توفر سلسلة طابعات  MC500/C500إمكانيات طباعة تتسم بالوضوح والدقة
والموثوقية ،وذلك بفضل التقنية الحائزة جوائز التي تعتمد عليها هذه السلسلة.

•طباعة أ
باللوان وبدقة عالية تبلغ  1200 × 1200نقطة لكل بوصة للحصول على مستندات أعمال
احترافية
•سرعات طباعة تبلغ  30صفحة في الدقيقة ،ما يجعلها مثالية للمهام التي يكون عامل الوقت فيها
حاسما
ً

العنوان
التسميات

الفتات/جداول بيانات/مخططات جانت

•الطباعة على الوجهين كخيار قياسي ،لتقليل استهالك الورق وتمكين إنشاء وثائق العمل داخل مكان
العمل
•وظيفة  Private Printللطباعة المحمية من أجل ضمان سرية المستندات ،والتي تتضمن
والرسال المشفر للبيانات إلى الطابعة/الجهاز المتعدد الوظائف ()MFP
استخدام رمز  PINإ
•"الطباعة المشتركة" ،لتخزين القوالب والمستندات على الجهاز كي يتمكن المستخدمون من طباعتها
بدون مصادقة

عروض تقديمية

رسائل

ملصقات

نشرات

•سعة ورق تصل إلى  1410ورقات كحد أقصى مع درجين للورق االختيارين ،ما يخفض الحاجة إلى
تدخل المستخدم إلى أدنى حد ممكن
•درج استشعار تلقائي متعدد االستخدامات ( )MPTللطباعة على مجموعة متنوعة كبيرة من أحجام
الوسائط وأوزانها
•تحرير مهام الطباعة بفضل ميزة  Card Releaseوتحديد المستند من قائمة انتظار الطباعة
•توفير المال من خالل طباعة رموز الباركود من  SAPبدون الحاجة إلى استخدام وحدة رموز
باركود إضافية
الفاكس
محسنة ،فهو يوفر سرعة  G3الفائقة
يقدم لك الطراز  MC573dnوظائف فاكس ّ
باستخدام أزرار تحكم بسيطة تعمل على تحسين الكفاءة وعملية إدارة المستندات.
•توفر سرعة  G3الفائقة إمكانية إرسال الفاكسات وتلقيها بسرعة عالية

على وجه واحد

البريد
اللكتروني
إ

•إعادة توجيه الفاكسات إلى جهاز فاكس آخر
النترنت
إ

•توجيه الفاكسات مباشر ًة إلى عنوان بريد إلكتروني
تلقائيا
•تقوم ميزة إزالة الحافة بتنظيف الصور
ً
•تخزين الفاكسات الواردة وعرضها على شاشة لمس ملونة قياس  7بوصات قبل طباعتها لتوفير المال
سريعا
زرا لشاشة اللمس و 300زر للطلب السريع للوصول ً
•توفير الوقت باستخدام ما يصل إلى ً 40
إلى أ
الرقام المتكررة االستخدام
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الكمبيوتر
على الوجهين

إرسال بالفاكس
إلى

تصميم مريح ي ز
رسيعا خالل كل مهمة من مهامك.
يتم� بشاشات عرض سهلة االستخدام وبسيطة لتوجيهك
ً
تسجل وظيفة  Job Macroالمهام المتكررة االستخدام وتقوم ت
باس�دادها عىل الفور لضمان العمل
بأعىل كفاءة.

المسح الضوئي
يشمل الطراز  MC573dnماسحة ضوئية  LEDملونة عالية الوضوح مع مجموعة من
والنتاجية في مكان العمل.
الوظائف لتحسين سير العمل إ
أ
باللوان أ
•سرعات عالية للمسح الضوئي أ
وبالبيض والسود تبلغ  30صورة في الدقيقة

•تقوم وحدة تغذية المستندات التلقائية على الوجهين ( )RADFسعة  50ورقة بإنجاز أ
العمال الخفيفة
للمستندات المتعددة الصفحات ذات الوجه الواحد والوجهين.
•المسح الضوئي إلى  USBوعبر برنامج تشغيل  TWAINعبر الشبكة (الكمبيوتر وماك)

ألوان على وجه واحد
أو على الوجهين

لون واحد على وجه واحد
أو على الوجهين

•حفظ إعدادات المسح للمهام المتكررة
اللكتروني من خادم دليل موجود ،مما يوفر
•يوفر  LDAPالوصول المباشر إلى بيانات االتصال والبريد إ
الوقت ويحسن من موثوقية توصيل المستندات
ضوئيا من إنشاء نسخة
•وتمكّن وظيفة  Job Buildعد ًدا من المستندات المختلفة التي سيتم مسحها
ً
واحدة من المستند

مسح ضوئي إلى

اللكتروني لضمان
•مسح ضوئي مباشرة إلى :أجهزة  ،USBومجلدات الشبكة ،وخوادم  FTPوالبريد إ
تخزين المستندات وإدارتها على نحو سريع ومتعدد االستخدامات
•تخطي الصفحات الفارغة
FTP

النسخ
توفر وظائف الطباعة والمسح الضوئي عبر تقنية  LEDبالطراز  MC573dnجودة فائقة
للنسخ من أجل الحصول على نتائج تتسم بالوضوح والدقة والسرعة.

USB

مجلد شبكة

اللكتروني
البريد إ

مجلد على FTP

•تعامل سهل مع المستندات المتعددة الصفحات أو ذات الوجه الواحد أو الوجهين
وبالبيض أ
باللوان أ
•إخراج نسخ سريعة وعالية الجودة أ
والسود
ُ
•تتيح وظيفة  Job Macroللمستخدم برمجة إعدادات النسخ المتكررة االستخدام

نسخ بطاقات الهوية

•نسخ بطاقات الهوية لتوفير النسخ البسيط لبطاقات الهوية ذات الوج َهين على ورقة واحدة
•تمكّن إزالة الخلفية المستخدم من إزالة المشغوالت الحرفية التي تم نسخها من زجاج أو وسائط على
نسخة مطبوعة

بطاقة
الهوية

تلقائيا ،مما يوفر الوقت
•يعمل ترتيب المستندات على فرز نسخ المستندات المتعددة الصفحات
ً

نسخ واحدة

نسخ مرتبة
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تحسين الكفاءة
والحد من التأثيرات البيئية
كب�ة
تضم سلسلة طابعات  MC500/C500مجموعة ي
من ي ز
الم�ات يغ� الضارة بالبيئة لمساعدة مؤسستك عىل
خفض استهالكها للطاقة وأثرها عىل البيئة والتكاليف
الجارية.

دمج عدة أجهزة في جهاز واحد

تقليل استهالك الحبر

فعال
يجمع الجهاز  573 MCعدة أجهزة في طراز واحد َّ
يقلل من:
•استخدام الطاقة  -لخفض التأثير على البيئة
•استهالك المواد المستهلكة  -لتوفير المال

•وظيفة توفير الحبر  -تقلل من كمية الحبر المستخدمة عند
طباعة مسودة أو وثائق داخلية يمكنك تحديد  3مستويات
لجودة الطباعة
نامجا
ر
ب
للعمالء
OKI
توفر
المجاني
التدوير
•برنامج إعادة
ً
حاليا إعادة
تتم
المستهلكة.
المواد
تدوير
عادة
مجانيا إل
ً
ً
تدوير  %97من كل المواد التي يتم إرجاعها من خالل
النظام.

تقليل استهالك الطاقة
قدرا
تعتمد بشكل كامل على تقنية  LEDالتي تستهلك بطبيعتها ً
أقل من الطاقة
•الوضع البيئي – يحسن أ
الداء ويقلل من استهالك الطاقة
ُ ِّ
•وضع السكون العميق  -يقلل من استهالك الطاقة إلى أقل
من  1,4واط
•الوضع الصامت  -يقلل من مستويات الضوضاء واستهالك
الطاقة
والرسال
الطباعة على الوج َهين والنسخ والمسح الضوئي إ
بالفاكس كميزة قياسية
•تقليل استهالك الورق
•تتيح طباعة وثائق احترافية داخل مقر العمل

تقلل وظيفة الفاكس المتقدمة الحاجة إلى الطباعة
1

يمكن أن تساعد مجموعة من ميزات الفاكس في تقليل حجم
طباعة الفاكس مما يعمل على توفير الطاقة والعناصر
المستهلكة وتكاليف االتصاالت:
•إرسال فاكس إلى أي كمبيوتر شخصي على الشبكة بدون
الحاجة للطباعة
•تخزين رسائل الفاكس الواردة وعرضها على شاشة لمس
 LCDقياس  7بوصات قبل الطباعة لتوفير الورق
•حظر الفاكسات غير المرغوب فيها لمنع الطباعة غير
الضرورية
النترنت لتقليل تكاليف االتصاالت
•إرسال الفاكسات عبر إ

سهولة االستخدام في متناول يديك
تم إضفاء المزيد من التحسينات عىل إمكانية استخدام الطراز  C542dnو MC573dnعن طريق شاشة  LCDملونة قياس  7بوصات سهلة االستخدام تعمل باللمس.

أزرار الوظائف المخصصة تنقلك برسعة
وبشكل ش
مبا� إىل وضع التشغيل المطلوب

ين
للمستخدم�
تسمح وظيفة Job Macro
بتسجيل تسلسالت المفاتيح وإعادة
استخدامها لزيادة رسعة العمليات
ال� ث
ت
يك� استخدامها
ي

يمكنك تخصيص الشاشة
الرئيسية برسعة وسهولة
لتصبح الوظائف أ
ال ثك�
استخداما ف ي� متناول يديك
ً
أك�
للعمل برسعة وفعالية ب

لوحة مفاتيح
 QWERTYلتسهيل
إدخال البيانات وعنوان
ال�يد إ ت ن
و�
ب
اللك� ي

تخزين وعرض رسائل الفاكس الواردة
لتوف� الورق
قبل الطباعة ي
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وظيفة المساعدة المحسنة للحصول
ش
نص مفيد
عىل رسوم عىل الشاشة و�ح ي

حلول متوفرة لتحسين الطباعة وسير عمل المستندات
يز
م�ات مضمنة ف ي� الجهاز

الطباعة من أ
الجهزة المحمولة

تتيح  OKIللقوى العاملة المتنقلة العصرية الطباعة الالسلكية من أي كمبيوتر محمول
أو كمبيوتر لوحي أو هاتف ذكي باستخدام الطابعات الذكية والطابعات المتعددة
الوظائف المتوافقة مع  AirPrintو.Google Cloud Print
لالطالع على مزيد من المعلومات حول الطباعة عبر أ
الجهزة المحمولة ،تفضل بزيارة صفحة الويب
المخصصة على www.okieurope.com/mobileprinting
أ
المان

يساعد ّكل من الطباعة آ
المنة المشفرة باستخدام رمز  PINومصادقة المستخدم في
وتكمل هذه الميزات ميزة  Wireless Directلتوفير إمكانية
حماية المستنداتّ .
االتصال بالشبكات السلكية والالسلكية في آن وعلى نحو آمن ،فضال ً عن ميزة Card Release
االختيارية التي تحافظ على أمان البيانات السرية ،و Private Printالتي تتيح لك تحديد مستند
ما من قائمة انتظار الطباعة وتحريره باستخدام رمز .PIN
ال�امج أ
والدوات المساعدة
ب
ABBYY FineReader Sprint1
أ
الداة المساعدة للتعرف البصري على الحروف ( )OCRبنقرة واحدة والتحويل المجانية
يساعدك برنامج سطح المكتب  ABBYY FineReader®لكمبيوتر سطح المكتب Mac/على
إنشاء ملفات قابلة للتحرير والبحث من المستندات الورقية أو ملفات  PDFأو الصور الرقمية ،مما
يوفر الوقت والمشقة في إعادة كتابة المستندات.
ضوئيا أو صورة بملف  PDFوإنشاء مستندات جديدة وتحويلها
•يمكنك تحرير مستند ممسوح
ً
إلى ملفات قابلة للتحرير بدون الحاجة إلى إعادة تنسيق البنية والجداول أ
والعمدة وأنماط الخط
وأحجامه داخل المستندات.
•يمكنك البحث في المستندات وأرشفتها الستعادتها بسهولة ،من خالل تحويلها إلى ملفات
بتنسيقات  PDFو PDF/Aقابلة للبحث.
أ
•يمكنك تحويل المستندات إلى تنسيقات يمكن استخدامها على الجهزة المحمولة ،وهو أمر
اللكترونية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو الهواتف
مثالي لالستخدام مع أجهزة قراءة الكتب إ
الذكية.

أ
ساس المفتوح من OKI
النظام ال ي
إن ( sXPالنظام أ
الساسي الذكي القابل للتوسيع) أساس إنتاجية أعمالك

يؤدي هذا النظام أ
الساسي المستند إلى خدمات الويب إلى تمكين التكامل السلس لهذه الطابعات
أ
المتعددة الوظائف الذكية مع النظام المخصص لديك أو مع حلول الجهات الخرى ،مثل
 SENDYS Explorerو PaperCut MFو .Drivve Imageوهذا يضمن أن التقاط
ويطبق بكفاءة ،مما يعمل على تحسين إنتاجية فريق عملك.
مستندك وتوزيعه وإدارته وإخراجه ينفَّذ َّ
تتوفر كذلك مجموعة أدوات تطوير البرامج ( )SDKللتطوير السريع للحلول المخصصة.
مجموعة الحلول الذكية
SENDYS Explorer
إدارة المستندات بدون تكلفة إضافية
يتيح  SENDYS Explorerش
لل�كات القيام بكل ما يلزم اللتقاط المستندات أو تحويلها أو
أ
ش
توزيعها أو تحميلها أو طباعتها .وهو يوفر ،ولول مرة ،إمكانية إدارة المستندات االستثنائية لل�كات
الذك/الكمبيوتر
الصغ�ة ،خاصةً مع إمكانية الوصول إىل كل الوظائف ً
ي
أيضا من خالل تطبيق الهاتف ي
اللوحي.
•التقاط المستندات :من الطابعة المتعددة الوظائف ،والهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي،
اللكتروني
وواجهة الويب لسطح المكتب والبريد إ
ضوئيا إلى مجموعة كبيرة من
•تحويل المستندات :تحويل المستندات التي تم مسحها
ً
التنسيقات القابلة للتحرير
ضوئيا
•مركز المستندات :توزيع الملفات التي تم مسحها
ً
ضوئيا أو استعادته من السحابة مباشرة من لوحة
•الطباعة المباشرة :أي مستند تم مسحه
ً
الطابعة المتعددة الوظائف أو الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي أو واجهة الويب

Smart PrintSuperVision
إلدارة الطابعات المتصلة بالشبكة والطابعات المتعددة الوظائف
والتحكم بها
مع بنية إعداد التقارير الفعالة ،تتيح  sPSVلمدراء تكنولوجيا المعلومات
التحكم في أ
الجهزة واستكشاف أي مشاكل وإصالحها بدون الحاجة إلى تدخل المستخدم ،مما يوفر
التحكم والرؤية الكاملين لكل الطابعات عبر الشبكة.
ومن خالل توفير الرؤية والتحكم في إنفاق مؤسستك على الطباعة ،تتيح لك  sPSVتقييد وصول
أ
الفراد أو المجموعات وإدارة الطباعة والنسخ ضمن حدود تكلفة محددة .كما توفر لك  sPSVالقدرة
البالغ عن االستخدام عبر الشبكة ،والحصول على المعلومات المتعلقة بالكميات وحجم الورق
على إ
ونوع الوسائط واستخدام المواد المستهلكة.
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متخصصون في الطباعة للشركات
إن قسم الطابعات في شركة  OKIهو عالمة تجارية عالمية بين الشركات وهو مخصص البتكار حلول طباعة داخلية بطبيعة احترافية وكلفة أقل ،وقد تم تصميم هذه الحلول لزيادة كفاءة
الشركات الحالية والمستقبلية وتحسين سير عملها .وبصفتنا روا ًدا في مجال تقنيات الطباعة المبتكرة ،بد ًءا من تقنية  LEDالرقمية ووصوال ً إلى تقنية ،High Definition Colour
نملك محفظةً من المنتجات والحلول التي حصدت جوائز كثيرة ،لتمكين الشركات من الحصول على مراسالت نابضة بالحياة وعالية الجودة تركّز على الصورة مع االستفادة من مرونة الميزانية
في الوقت نفسه.
تقدم شركة  OKIمجموعة متكاملة من طابعات ورق  A3و A4الملونة وأحادية اللون والطابعات متعددة الوظائف ،لالستخدام من قبل مجموعات العمل والشركات من كل أ
الحجام مع
ِ
ّ
تكمل الطابعات النقطية وطابعات نقاط البيع وطابعات الفاكس مجموعة حلول الطباعة الخاصة بنا .لقد تم تصميم هذه المنتجات الفريدة
إمكانيات فائقة لمعالجة الورق .إ
بالضافة إلى ذلكّ ،
من نوعها لتكون سهلة االستخدام بحيث تس ّهل إنجاز مهام الطباعة داخل مكان العمل.

اهتمامنا بالبيئة

ضمان لمدة  3سنوات

تراجع اوكي ،كجزء من مدونة قواعد السلوك التجاري لمجموعة
اوكي ،جهودها باستمرار لتوفير حلول سليمة من الناحية البيئية

إن أجهزتنا ُمص َّنعة وفقًا ألعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات التي
تمت المصادقة عليها من خالل اختبارات مستقلة .ونحن على ثقة

إلى العمالء:

سنمدد فترة الضمان القياسية لمدة  3سنوات بدون
تامة بجودة منتجاتنا العالية ،لذلك ّ

 يتم تصميم منتجاتنا وتصنيعها مع مراعاة خفض التأثير على البيئة.
 تُعد زيادة حجم المنتجات والمواد االستهالكية القابلة إلعادة التدوير
من أهدافنا االستراتيجية.
دائما بالمسؤولية حيال مزاولة أعمالنا بطريقة بيئية سليمة تساهم
 نشعر ً
في جهود وأنشطة الحفاظ على البيئة داخل المجتمعات المحلية.

يوما من
أن يترتّب عليك أي كلفة إضافية .ما عليك سوى تسجيل منتجك في غضون ً 30

يمثل شعار "الورقة الخضراء" ألوكي الموجود على جميع المنتجات والعبوات التزامنا
الكامل بعمليات التجميع والتدوير والعمليات البيئية أ
الخرى.

لون عالي الدقة
مجموعة اللون عالي الدقة ""High Definition Color
هيمجموعة فريدة من أ
الجهزة والبرمجيات التي تعيد تعريف
السوق من شركة اوكي .توفر هذه المكونات مجتمعة طباعة ألوان ال نظير لها؛ تتسم
بالبساطة والذكاء مع دقة النتائج.

اللكتروني:
تاريخ الشراء .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع إ
3year/www.okiwarranty.com
عاما في تكنولوجيا LED
ً 20
احتلت  OKIموقع الصدارة والريادة في مجال تطوير تكنولوجيا
عاما .يوفر هذا االبتكار طباعة عالية الدقة -
 LEDفي الطابعات منذ أكثر من ً 20
للحصول على وثائق مطبوعة أكثر دقة وروعة .وبفضل تقنية  LEDالرقمية ،أصبحت
الطابعات التي ننتجها صغيرة الحجم وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة مع استخدام مواد
خام أقل كثيرا في عملية التصنيع فضال ً عن خفض استهالك الطاقة .ال تحتوي رؤوس
طباعة  LEDعلى أجزاء متحركة مما يجعل طابعات  LEDالتي ننتجها أكثر متانة وأعلى
موثوقية ومصداقية.

 OKIمنبع أ
اللوان الرائعة

OKI EUROPE (MIDDLE EAST,
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