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PREDSTAVITEV

Lexmark

Sinonim za večopravilne naprave
..Če želimo, da je naloga res dobro opravljena, gremo k specialistu. Specialist za področje tiskanja, skeniranja in upravljanja dokumentov
sliši na ime Lexmark..

Družba Lexmark ima podobno starost kot Slovenija, ustanovljena je bila marca leta 1991, nastala pa je iz tiskalniškega oddelka, ki je prej pripadal računalniškemu velikanu IBM. Odkar obstaja, Lexmark skrbi za številne inovacije na področju tiskanja, saj je že leta 1995 svetu predstavil t. i. fototiskalnik, na katerem so lahko uporabniki urejali in tiskali fotografije brez pomoči računalnika, pa tudi inovacijo v obliki prve
Lexmarkove večopravilne naprave, namenjene
tako poslovnim kot domačim okoljem. Vse ostalo je zgodovina, bi lahko zapisali, saj je danes
Lexmark eden največjih svetovnih proizvajalcev
tiskalniških naprav.
Lexmark je več let razvijal tako programa brizgalnih kot laserskih tiskalnikov, kopirnih strojev
in večopravilnih naprav, preden se je v zadnjih
letih osredotočil zgolj na lasersko tehnologijo in
jo nadvse izpopolnil. Njegove večopravilne naprave in tiskalniki dosegajo vrtoglave hitrosti tiskanja tudi več kot 60 strani v minuti, a da hitrost

Najbolj inovativna večopravilna
naprava je Lexmark CX923
Lexmarkova družina večopravilnih naprav
CX923 je prejela nagrado uredništva neodvisnega preizkuševalca poslovnih rešitev Better Buys, in sicer nagrado uredništva za najbolj inovativno večopravilno napravo leta
2018. Omenjeni Lexmarki, ki lahko tiskajo s
hitrostjo do 65 strani v minuti in obvladajo
tisk na najrazličnejše medije, so zato v vrhu
nakupnih priporočil pisarniških laserskih tiskalnikov in večopravilnih naprav. V končno
oceno so poleg samih zmogljivosti in kakovosti tiskanja vštete še morebitne edinstvene lastnosti, cena izpisa, cena naprave ter
skupni stroški lastništva. Lexmarkove barvne
laserske večopravilne naprave iz družine
CX923 so preizkuševalce organizacije Better
Buys prepričale s svojimi funkcijami, predvsem načinom ColorSaver, ki omogoča veliko število barvnih izpisov, ter kartušami z visoko vsebnostjo črnil, saj najzmogljivejše
med njimi zadostujejo za avtonomijo do
34.000 izpisov.
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ne gre na račun zanesljivosti delovanja, so inženirji poskrbeli z vgradnjo komponent z res dolgo življenjsko dobo. S tem so zmanjšali tudi število servisnih posegov in dosegli, da imajo nove
Lexmarkove barvne večopravilne naprave najmanjše skupne stroške lastništva (TCO) med primerljivimi izdelki.
Novi tiskalniki in večopravilne naprave so računalniki v malem, vgrajen imajo zmogljiv procesor, ki zagotavlja hitre izpise in kopiranje dokumentov, pa tudi poganjanje različnih aplikacij, s
katerimi še izboljšajo uporabniško izkušnjo zaposlenih in pohitrijo njihovo delo. Veliko pozornosti je namenjene tudi informacijski varnosti,
saj kibernetski napadalci vse pogosteje ciljajo
tudi na omrežene naprave in neustrezno zaščiten tiskalniki, pa tudi starejše naprave brez
ustreznih varnostnih mehanizmov, so lahko lahke tarče.

Nagrajeni skoraj vsak mesec
Lexmarkove tiskalniške naprave skoraj vsak mesec osvojijo nove nagrade. Organizacija Better
Buys je tako konec maja nagradila črno-beli večopravilni družini naprav Lexmark MX520 in
MX620 v kategoriji naprav za z izpisi zelo obremenjena tiskalniška okolja. Družina MX620 se
namreč lahko pohvali z zelo nizkimi stroški tiskanja, tonerji zelo visoke kapacitete ter vrhunskim
skenerjem, ki zmore v minuti obojestransko poskenirati kar 100 dokumentov. Za doplačilo so
na voljo tudi različni finišerji.

strojne opreme. Lexmark je pogosto izbran
tudi za vodilnega ponudnika upravljanih storitev tiskanja in optimizacijo tiskanja v poslovnih okoljih, zadnja leta pa podjetje poudarja
še svoje varnostne rešitve.
(P. R.)

Vodilni ponudnik večopravilnih naprav
Analitsko podjetje IDC je v svojem poročilu
Smart Multifunction Peripheral 2018 Smart
Vendor Assessment družbo Lexmark International znova izbralo za vodilnega ponudnika
večopravilnih naprav, saj se je podjetje dokazalo s celotnim ekosistemom rešitev. Sestavljajo ga večopravilne naprave, programska
oprema in storitve, pa tudi tržni doseg in specializacija.
IDC je v poročilu zapisal, da se je Lexmark v
zadnjih letih uveljavil kot prvo ime na področju večopravilnih naprav, predvsem po zaslugi lastništva in lastnega razvoja večine tehnologij ter uspešnega povezovanja storitev in
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