C500/MC500-serien

Smart-fargeskrivere og -MFP-er som hever standarden
for små bedrifter og arbeidsgrupper
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Kraftige skrivere som gjør deg
konkurransedyktig på et helt nytt nivå
C500/MC500-serien åpner opp for spennende muligheter for små bedrifter og arbeidsgrupper med
enestående utskriftskvalitet, smart tilkobling og solide sikkerhetsnivåer innen rekkevidde.
C542dn- og MC573dn-skriverne med 7-tommers LCD-berøringsskjerm i farger og OKIs smart Extendable Platform (sXP) med
åpen plattform kan brukes med tredjeparts programvareløsninger samt skreddersydde dokumentløsninger. Dermed kan
bedrifter delta i den digitale revolusjonen og være klare for vekst med strømlinjeformede arbeidsflyter og bedre behandling
av transparenter.
Med denne serien får bedriften også sikkerhetstiltak på høyt nivå, som privat utskrift eller kortaktivert utskrift som
tilleggsutstyr, for å sikre at bare de som er autoriserte, kan vise og skrive ut konfidensiell bedriftsinformasjon. Med
Wireless Direct får bedriften ytterligere beskyttelse gjennom trygg tilkobling via både kabel og trådløst nettverk samtidig.
Skriverserien er basert på en kraftig, ny motor som sikrer imponerende hastigheter og enestående utskriftskvalitet på
1200 x 1200 dpi. Et stort minne gjør det enkelt å håndtere grafikktungt arbeid, og Ethernet med gigabithastighet gjør
det mulig å overføre store fargefiler raskt over nettverket. Dette betyr fargeutskrifter lettere kan skrives ut ved behov på
kontoret – alt fra visittkort til brosjyrer og bannere – og gjør at bedriften kan utvikle seg selv som merkevare på en rimelig
og effektiv måte.
Disse enhetene er enkle å bruke og vedlikeholde takket være feilsøkingen tilgjengelig på skjermpanelet og via OKIs Mobile
Print-app. Når nye funksjoner er tilgjengelige, kan brukerne enkelt oppdatere enhetene sine via OKIs nettstedsportal.
Skriv enkelt ut fra smarttelefonen eller nettbrettet. Disse skriverne er klare for
Google Cloud Print og kompatible med AirPrint fra Apple Inc. Dermed kan du skrive
ut uansett hvor du befinner deg, uten å måtte koble deg direkte til en skriver.

C532dn

MC563dn

Med utskriftshastighet på 30 spm og arkkapasitet på
1410 ark med to arkskuffer som tilleggsutstyr er dette
et pålitelig valg for små arbeidsgrupper med høye
utskriftsvolumer.

Med denne MFP-en får du alt som finnes på C532dn,
men med multifunksjonsegenskaper i tillegg: Rask
fargeskanning (opptil 30 bilder pr. minutt) i tillegg til
kopiering, faksing og utskrifter i høy kvalitet sørger for
effektiv digital konvertering.

C542dn
Denne Smart-skriveren har de samme funksjonene
som C532dn, men er designet med funksjonaliteten
som forventes i store bedrifter. Med 7-tommers LCDberøringsskjerm i farger og OKIs åpne plattform sXP har
dokumentstyring kommet til et nytt marked. Med sXP
er det mulig å koble til skriverparken av pull-printingenheter og andre enheter, og det er mulig å kjøre
tredjepartsapplikasjoner.

C500/MC500-seriens
funksjoner ved ett øyekast
Funksjonalitet
Skjermpanel
Trådløs
Fargeutskrift og
kopieringshastighet1
Arkkapasitet (standard) med
arkskuffer som tilleggsutstyr
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MC573dn
Denne Smart-skriveren har de samme funksjonene som
MC563dn, men har funksjonaliteten som forventes i
store bedrifter. Med 7-tommers LCD-berøringsskjerm i
farger og OKIs åpne plattform sXP har dokumentstyring
kommet til et nytt marked. Med sXP er det mulig å koble til
skriverparken av pull-printing-enheter og andre enheter,
og det er mulig å kjøre tredjepartsapplikasjoner.

C532dn

C542dn

Utskrift

Utskrift

Utskrift, kopi, skanner,
faks

Utskrift, kopi, skanner,
faks

2,4 tommers grafisk LCD

7-tommers LCDberøringsskjerm i farger

3,3 tommers grafisk LCD

7-tommers LCDberøringsskjerm i farger

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

30 spm

30 spm

30 spm

30 spm

250 + 100
1410

250 + 100
1410

250 + 100
1410

250 + 100
1410

MC563dn

MC573dn

Rik på funksjoner som støtter utskrift i
høy kvalitet og daglige kontorbehov
Bedre sikkerhet
Hold konfidensielle
dokumenter trygge med
privat utskrift, og kortaktivert
utskrift som tilleggsutstyr,
slik at brukerne kan vise alle
utskriftsjobbene før de velger
hvilke de skal skrive ut.

Bedre tilkoblingsmuligheter
Med Wireless Direct er
skriveren koblet til både via
kabel og trådløst nettverk
samtidig på en sikker
måte. Trådløst tilbehør
er tilgjengelige for alle
modeller.

Automatisk tosidig utskrift,
kopiering, skanning og faksing
som standard1
Automatisk tosidig
dokumentmater (RADF)
gir enkel, effektiv og
kostnadseffektiv håndtering av
flersidige, ensidige og tosidige
dokumenter.

Direkte utskrift og skanning
Skriv ut direkte fra eller
skann direkte til en USBminnepinne uten at du
trenger en PC, noe som er
fleksibelt og mer effektivt for
brukeren.

Kostnadsbesparende tonere
med høy kapasitet
Tonerkassetter med høy
kapasitet reduserer den
totale eierskapskostnaden
og inngrep fra brukeren.

Brukervennlig og enkel å betjene
7 tommers LCD-berøringsskjerm
i farger2 som raskt og enkelt kan
tilpasses, intuitivt menysystem
og forbedrede hjelpefunksjoner.
Funksjoner du bruker ofte, kan
plasseres på hjemmeskjermen
for å gi rask tilgang.
Fastvareoppdateringsverktøy for
enkle endringer.

Perfekt for å skrive ut jobber
med høyt volum
Med hastighet på 30 sider
pr. minutt og maksimal
arkkapasitet på 1 410
ark med 2 papirskuffer
som tilleggsutstyr kan
du dekke de interne
utskriftsbehovene også ved
høye utskriftsvolumer.

Fleksibel mediehåndtering:
Skriv ut på et stort utvalg
av mediestørrelser og
vekter, fra A6 til 1,3 m lange
utskrifter og fra 64 g/m²
opptil 220 g/m², og opptil
176 g/m² ved tosidig
utskrift.
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Funksjonalitet for å forbedre
produktivitet og arbeidsflyt
Utskrift
C500/MC500-serien er basert på prisbelønt teknologi
og gir skarpe og presise utskrifter og pålitelig bruk.
• F argeutskrift i høy oppløsning på 1200 x 1200 dpi for
profesjonelle bedriftsdokumenter
•U
 tskriftshastigheter på 30 spm – perfekt for jobber med korte
frister

ADRESSEETIKETTER

BANNERE/REGNEARK/GANTT-DIAGRAMMER

• T osidig utskrift som standard – reduserer arkforbruket og gjør
at du kan skrive ut profesjonelle dokumenter selv
•P
 rivat utskrift-funksjon for beskyttet utskrift som sikrer
dokumentkonfidensialitet, inkludert PIN-kodebeskyttelse og
kryptert dataoverføring til skriveren/MFP-en
•D
 elt utskrift – for å lagre maler og dokumenter på enheten, slik
at brukerne kan skrive ut uten autentisering

BROSJYRER KLISTREMERKER BREV

PRESENTASJONER

•M
 aksimal arkkapasitet på opptil 1410 ark med to arkskuffer
som tilleggsutstyr, som holder inngrep fra brukerne til et
minimum
•M
 ultiarkmater (MPT) med automatisk registrering gir utskrift på
medier med forskjellig størrelse og vekt
• F rigi utskriftsjobber ved hjelp av et kort, og velg dokumenter fra
utskriftskøen
•S
 par penger ved å skrive ut strekkoder fra SAP uten noen ekstra
strekkodemodul
Faks
MC500-serien har forbedret faksfunksjonalitet med
Super G3-hastighet med intuitive kontroller som gir
bedre effektivitet og dokumentstyring.

E-POST:
ENSIDIG

• Super G3-hastighet gjør at fakser sendes og mottas med høy
hastighet

FAKS TIL

INTERNETT

• Videresend faks til en annen faksmaskin
• Videresende innkommende fakser direkte til en e-postadresse
DATAMASKIN

• Kantfjerning fjerner uønskede elementer fra bildene
• Spar penger ved å lagre og vise innkommende fakser på en
7-tommers LCD-berøringsskjerm i farger (MC573dn) før du
skriver ut
• Spar tid med opptil 40 knapper på berøringsskjermen og
300 kortnumre for å hente numre som ofte brukes
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TOSIDIG

Enheten er ergonomisk utformet med brukervennlige og intuitive
skjermer som raskt veileder deg gjennom hver oppgave. Job Macrofunksjonen registrerer og innhenter vanlige oppgaver umiddelbart,
slik at du kan arbeide på en svært effektiv måte.

Skanning
MC500-serien har en HD-LED-fargeskanner med et
utvalg av funksjoner som forbedrer arbeidsflyten og
produktiviteten på arbeidsplassen.
• Rask skannehastighet i farger og sort/hvitt på 30 bilder pr.
minutt
• 50-arks automatisk tosidig dokumentmater (RADF) tar seg enkelt
av flersidige, ensidige og tosidige dokumenter

ENSIDIG ELLER TOSIDIG
SORT/HVITT

ENSIDIG ELLER TOSIDIG
FARGE

• USB og TWAIN-nettverksskanning (PC og Mac)
• Lagre skanneinnstillinger for gjentatte oppgaver
• LDAP gir direkte tilgang til kontakt- og e-postdata fra en
eksisterende katalogserver, hvilket er tidsbesparende og gir mer
pålitelig levering av dokumenter.

SKANN TIL

• Jobbyggingsfunksjonen gjør at flere ulike dokumenter kan
skannes for å skape én dokumentutskrift
• Skann direkte til: USB, nettverksmappe, e-post og FTP-server,
som gjør at dokumenter kan lagres og administreres raskt og
allsidig
• Hoppe over blank side

FTP

USB

NETTVERKSMAPPE

E-POST:

FTP-MAPPE

Kopiering
LED-skanning og utskrift på MC500-serien gir skarpe,
nøyaktige og raske kopier av utmerket kvalitet.
• Flersidige, ensidige og tosidige dokumenter håndteres enkelt

KOPI AV ID-KORT

• Rask sort/hvitt- og fargekopiering i høy kvalitet
• Job Macro-funksjonen gjør at du kan programmere vanlige
kopieringsinnstillinger
• Enkel kopiering av tosidige ID-kort på ett ark

ID-kort

• Bakgrunnsfjerning gjør at brukeren kan fjerne gjenstander som
er kopiert fra glass eller medier, på det som skrives ut
• Dokumentsortering sorterer automatisk eksemplarer av flersidetdokumenter, slik at du sparer tid

SORTERTE KOPIER

ENKLE KOPIER
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Forbedret effektivitet
og redusert
miljøpåvirkning
C500/MC500-serien har et bredt
utvalg av miljøvennlige funksjoner
som kan hjelpe organisasjonen med å
redusere energiforbruket, påvirkning
på miljøet og løpende kostnader.

Kombinere flere enheter i én

Reduserer tonerforbruk

I MC500-serien finner du funksjonene
fra flere enheter kombinert i én effektiv
enhet, hvilket reduserer:
• Energiforbruket – reduserer
påvirkningen din på miljøet
• Forbruk av rekvisita – sparer deg
penger

• Tonersparefunksjon – reduserer
mengden toner som brukes når
du skriver ut utkast eller interne
dokumenter. Velg utskriftskvalitet fra
3 nivåer
• Gjenvinningsprogram uten ekstra
kostnad – OKI tilbyr kundene et
gjenvinningsprogram for rekvisita. Nå
resirkuleres 97 % av materiellet som
returneres gjennom systemet

Energiforbruket reduseres
Basert 100 % på LED-teknologi som
bruker mindre energi
• Eco-modus – forbedrer effektiviteten
og reduserer energiforbruket
• Dvalemodus – reduserer
energiforbruket til mindre enn 1,4 W
• Quiet-modus – reduserer lydnivået
og energiforbruket
Tosidig utskrift, kopiering, skanning
og faksing som standard
• Reduserer arkforbruk
• Gjør at du kan skrive ut profesjonelle
dokumenter selv

Avansert faksfunksjonalitet1 reduserer
behovet for utskrift
Et utvalg av faksfunksjoner kan hjelpe
med å redusere utskriftsvolumet for
faks, samt spare energi, forbruksvarer
og telekommunikasjonskostnader:
• Send en faks til en PC på samme
nettverk uten at du må skrive den ut
• Spar papir ved å lagre og vise
innkommende fakser på en
7-tommers LCD-berøringsskjerm2 før
du skriver ut
• Blokker søppelfaks for å hindre
unødvendig utskrift
• Faks via Internett reduserer
telekommunikasjonsutgiftene

Brukervennlighet for hånden
C542dn og MC573dn har blitt enda enklere å bruke med en brukervennlig 7 tommers LCD-berøringsskjerm i farger.
Job Macro-funksjon gjør
at brukerne kan registrere
og gjenbruke viktige
sekvenser, slik at vanlige
handlinger skal gå raskere

Spesialtilpassede
funksjonsknapper
fører deg raskt og
direkte til den ønskede
betjeningsmodusen

Tilpass
hjemmeskjermen
raskt og enkelt
med vanlige
funksjoner for
hånden, slik at du
kan arbeide raskt
og effektivt

Forbedret hjelpefunksjon
viser praktiske grafikk- og
tekstforklaringer på skjermen
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QWERTYtastatur gjør det
enkelt å skrive
inn data og
e-postadresser

Lagre og vis innkommende
fakser før du skriver ut, for
å spare papir

Løsninger for å forbedre utskrifts- og dokumentarbeidsflyten
Innebygd i enheten
Mobil utskrift
OKI gjør at dagens mobile arbeidsstyrke kan skrive
ut trådløst fra alle bærbare datamaskiner, nettbrett eller
smarttelefoner med Smart-skrivere og -multifunksjonsskrivere
som er kompatible med AirPrint og Google Cloud Print.
Du kan få mer informasjon om mobil utskrift på
websiden www.oki.no/mobileprinting
Sikkerhet
Kryptert sikker PIN-utskrift og brukerautentisering
bidrar til å beskytte dokumenter. Disse kompletteres av
Wireless Direct, som gir trygg tilkobling via både kabel
og trådløst nettverk samtidig, kortaktivert utskrift som
tilleggsutstyr for å holde konfidensielle dokumenter sikre og
privat utskrift som gjør at du kan velge et dokument fra en
utskriftskøen og frigi det med en PIN-kode.
Programvare og verktøy
ABBYY FineReader Sprint1
Verktøy for OCR-gjenkjenning og -konvertering
med ett klikk, uten ekstra kostnad
ABBYY FineReader® er en programvare for PC- og Macdatamaskiner som hjelper deg med å opprette redigerbare,
søkbare filer fra papirdokumenter, PDF-filer eller digitale
bilder, slik at du sparer tid og slipper å skrive inn dokumenter
på nytt.
• Rediger et skannet dokument eller en bilde-PDF,
og opprett nye dokumenter til redigerbare filer
uten å måtte formatere struktur, tabeller, kolonner,
skriftstiler og størrelser på nytt i dokumentene
• Søk og arkiver dokumenter for rask og praktisk henting ved
å konvertere dem til de søkbare formatene PDF og PDF/A
• Konverter dokumenter til mobilvennlige formater, perfekt
for bruk på e-boklesere, nettbrett eller smarttelefoner

OKIs åpne plattform2
sXP (smart Extendable Platform) er
kjernen i bedriftens produktivitet
Denne nettjenestebaserte plattformen sørger for sømløs
integrering av disse Smart-multifunksjonsskriverne
med bedriftens skreddersydde system eller
tredjepartsløsninger, for eksempel SENDYS Explorer,
PaperCut MF og Drivve Image. Dette sikrer at din
dokumentfangst, distribusjon, administrasjon og
utskriftsoutput er effektivt utført og implementert,
som forbedrer produktiviteten for dine ansatte.
SDK-et (Software Development Kit) er også tilgjengelig for rask
utvikling av skreddersydde løsninger.
Smart Solutions
SENDYS Explorer2
Dokumentstyringssystem uten pristillegg
SENDYS Explorer gjør det mulig for bedrifter å gjøre alt de
trenger å gjøre for å skanne, konvertere, distribuere, laste opp
eller skrive ut dokumenter. For første gang får små bedrifter
tilgang til et fremragende dokumentstyringssystem, spesielt
siden all funksjonaliteten også er tilgjengelig via en app for
smarttelefoner/nettbrett.
• Innhenting av dokumenter: fra MFP, smarttelefon/
nettbrett, nettleser på en datamaskin og e-post
• Konvertering av dokumenter: Skannede dokumenter kan
konverteres til et bredt utvalg av redigerbare formater
• Dokumentsentral: Distribuer skannede filer
• Direct-Print: Alle dokumenter som er skannet eller
hentet fra nettskyen, direkte fra MFP-panelet,
smarttelefonen/nettbrettet eller en nettleser

Smart PrintSuperVision
For administrasjon og kontroll av
nettverksskrivere og MFP-er
sPSV har en kraftfull rapporteringsstruktur som gir ITadministratorer muligheten til å ta kontroll over enheter og
feilsøke alle problemer uten inngrep fra brukeren. Dette gir
full kontroll og oversikt over alle skriverne i hele nettverket.
Med sPSV kan du få innsyn i og kontroll over utskriftsutgiftene
i organisasjonen og begrense tilgangen for personer eller
grupper og administrere utskrift og kopiering innenfor
definerte kostnadsgrenser. sPSV gir også muligheten til å
rapportere forbruket over hele nettverket. Det registrerer
informasjon om volum, arkstørrelse, medietyper og forbruk
av rekvisita.
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Spesialister på utskriftsløsninger for bedrifter
OKIs utskriftsavdeling er et globalt Business2Business-merkenavn som har fokus på å skape kostnadseffektive,
profesjonelle og interne utskriftsløsninger med et design beregnet på å levere økt effektivitet og arbeidsflyt til dagens
og morgendagens bedrifter. Som pionerer innen innovativ utskriftsteknologi, fra Digital LED til High Definition Colortoner, har vi en lang rekke prisbelønte produkter og løsninger som gjør det mulig for bedrifter å oppnå bedre kvalitet på
sin skriftlige kommunikasjon til budsjettvennlige priser.

Som en del av OKI Group’s Charter
of Corporate Conduct evaluerer OKI
kontinuerlig innsatsen for å gi miljøvennlige løsninger
til kundene:
	Produktene våre er designet og produsert med
tanke på å redusere påvirkningen på miljøet.
g	Et av våre strategiske mål er å øke mengden
maskinvareprodukter og forbruksvarer som
resirkuleres.
g	Vi føler et ansvar for å drive virksomheten på en
miljøvennlig måte, bidra til bevaring og aktiviteter i
lokalsamfunnene våre.
g

OKIs Green Leaf-symbol, som finnes på alle
produkter og all emballasje, representerer vårt
totale engasjement for innsamling, resirkulering og
miljøvennlige prosesser.
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OKI presenterer et fullstendig utvalg av A3 og A4 farge- og sort/hvitt-skrivere og MFP for arbeidsgrupper og bedrifter i
alle størrelser med overlegne mediehåndteringsevner. I tillegg kompletterer våre faks-, POS- og punktmatriseskrivere
utvalget vårt innen utskriftsløsninger. Disse produktene, som er best i sin klasse, er designet til å være brukervennlige
for å gjøre interne utskriftsjobber enklere.
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3 års garanti
Våre enheter produseres etter de
høyeste standardene for kvalitet og

teknologi, noe som har blitt bekreftet gjennom
uavhengige tester. Vi er faktisk så overbevist over våre
produkters høye kvalitet at vi tilbyr deg en utvidelse
av garantiperioden til 3 år uten ekstra kostnad.
Simpelthen registrer produktet ditt innen 30 dager
etter kjøp. Du finner mer informasjon på:
www.oki.co.uk/warranty
20 år med LED-teknologi
OKI var en pioner innen utviklingen av
digital LED-teknologi i skrivere for over 20 år siden.
Denne innovasjonen gir High Definition-utskrifter – for
mer nøyaktige og imponerende utskriftsdokumenter.
Takket være den digitale LED-teknologien er våre
skrivere kompakte, miljøvennlige og energieffektive
og bruker betydelig mindre råmaterialer i
produksjonsprosessen og mindre energi. LEDskrivehoder har ingen bevegelige deler, slik at våre
LED-skrivere er robuste og meget pålitelige.

High Definition Color
High Definition Color er OKIs egen
unike samling med banebrytende
maskinvare og programvare. Sammen leverer disse
komponentene fremragende fargeutskrifter – enkelt,
smart og med perfekte resultater.

Flotte farger starter hos OKI

OKI EUROPE (NORDIC)
Herstedoestervej 27,
2620 Albertslund,
Danmark

Skann her for å finne ut mer

1
2

1 kun MC500-serien
kun C542dn og MC573dn

© Copyright 2017. OKI EUROPE (Nordic) er firmanavnet til OKI DENMARK, FILIAL AF OKI EUROPE LIMITED, ENGLAND som har sitt registrerte
kontor i Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, Danmark og OKI EUROPE LIMITED FILIAL som har sitt registrerte kontor i Box 1193,164 26 KISTA,
Stockholm, Sverige, filialkontorer av OKI EUROPE LIMITED, et selskap registrert i England under foretaksnummer 02203086 med sitt registrerte
kontor i Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Storbritannia.
Oki Europe Ltd. er en del av Oki Electric-konsernet.
Alle varemerker anerkjent. Versjon nummer 01/2018.

OKI EUROPE (NORDIC)
Box 1193, 164 26 KISTA,
Stockholm, Sweden
+45 43 666 500
+46 (0)8-634 37 00
WWW.OKI.COM/NO

