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PREDSTAVITEV

KYOCERA MITA TASKalfa

Novi večnamenski napravi TASKalfa
..Inteligentno, zanesljivo in prilagodljivo upravljanje z dokumenti do formata A3..

Prilagodljive, varne in zanesljive

KYOCERA MITA je razširila ponudbo izdelkov
TAS-Kalfa z novima večnamenskima napravama
A3. Visoko zanesljivi in prilagodljivi napravi TASKalfa 420i in 520i omogočata črno-belo tiskanje s hitrostjo 42 oziroma 52 strani na minuto ter
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izpolnjujeta zahteve po preprosti integraciji v
pisarniško omrežje in visoki varnosti naprave ter
dokumentov.
Napravi TASKalfa 420i in 520i vključujeta HyPAS,
Kyocerino novo odprto platformo za razvoj programske opreme. Z združevanjem aplikacij na
temelju Jave in odprtih spletnih storitev nove
večnamenske naprave KYOCERA MITA formata
A3 ne podpirajo samo aplikacij, vgrajenih v napravo, ampak tudi tiste, ki delujejo na zunanjem
spletnem strežniku. Ta hibridna platforma, ki
podpira tudi prilagajanje upravljavske plošče,
omogoča organizacijam, da nove naprave spremenijo v sestavni del svojih specifičnih delovnih
tokov. Funkcije naprave (tiskanje, kopiranje, skeniranje in faks) je mogoče prilagoditi specifičnim procesom in potrebam podjetij, povezanih
z varnostnimi protokoli, računovodstvom ali
drugimi vidiki upravljanja dokumentov.

Napravi TASKalfa 420i in 520i podpirata standarde IPSec, IPv6 in šifriranje dokumentov PDF, s čimer omogočata varovanje podatkov podjetja
pred potencialnimi varnostnimi tveganji. Za še
višjo raven varnosti nudi KYOCERA MITA opcijski
paket Data Security Kit, ki med tiskanjem, kopiranjem ali skeniranjem učinkovito izbriše vse
podatke, shranjene na disku.
Širok nabor možnosti za obdelavo papirja omogoča prilagajanje potrebam podjetja. Dodati je
mogoče različne kasete za papir in s tem povečati največjo zalogo papirja na 4200 listov. Za
sortiranje, spenjanje, luknjanje, pregibanje in tiskanje brošur so na voljo tri različne enote za
končno obdelavo.
Naprave TASKalfa 420i in 520i so opremljene z
velikim, 21,59-centimetrskim barvnim zaslonom, občutljivim na dotik, ki ga odlikuje izredno
intuitivna struktura ukazov. Uporabnikom je na
voljo hiter in preprost dostop do vseh funkcij,
ne glede na to, ali napravo uporabljajo kot kopirni stroj, omrežni tiskalnik, barvni skener ali kot
sistem za faksiranje (kot dodatna možnost).
S hitrostmi tiskanja do 52 strani A4 na minuto,
izjemno zanesljivostjo in minimalnimi izpadi, ki
jih omogočajo Kyocerine komponente z dolgo
življenjsko dobo, predstavljajo nove večnamenske naprave izredno storilen dodatek za vse pisarne ali delovne skupine.
»Z odlično zanesljivostjo in prilagodljivostjo naši
novi napravi TASKalfa 420i in 520i izpolnjujeta
obljubo naše nove blagovne znamke - vsako
opravilo, preprosto ali kompleksno, je vedno
mogoče izvesti z najvišjo kakovostjo,« je dejala
Maki Nagao, vodja za izdelke pri Kyoceri Miti. (P.R.)
februar 2010

