Inteligentní zpracování informací
MÛÏete sníÏit náklady a souãasnû zlep‰it
zpracování dokumentÛ? Díky neustálému
v˘voji na poli komunikace a správy dokumentÛ potﬁebujete skuteãnû progresivní
ﬁe‰ení. Kombinací hardware s nejmodernûj‰ími softwarov˘mi prostﬁedky snadno
zapojíte Aficio™3025/3030 do pracovního
procesu. Minimální investice, maximální
v˘sledek.

Rychlost a v˘kon

Pﬁesnû dle poÏadavkÛ

PoÏadavky souãasné kanceláﬁe neustále
rostou. Jen si pﬁedstavte kopírovací zaﬁízení,
které vyhoví souãasn˘m poÏadavkÛm a zajistí budoucí rÛst! S rychlostmi 25/30 stran za
minutu (i v duplexním reÏimu) jiÏ nebudete
pl˘tvat ãasem. Zahﬁívací doba je rovnûÏ blesková – pouh˘ch 12 sekund s ãasem prvního
v˘tisku 4,4 s.

Stávající Aficio™3025/3030 lze roz‰íﬁit o tiskov˘/skenovací modul, faxové linky, fini‰ery,
zásobníky papíru ... témûﬁ v‰e je moÏné. Tak
si mÛÏete postupnû vystavût systém ‰it˘
na míru va‰im poÏadavkÛm na zpracování
dokumentÛ. Pokud potﬁebujete dal‰í funkce,
lze je jednodu‰e pﬁidat.

V˘konn˘ a produktivní tisk

Díky funkci skenování do elektronické
po‰ty mÛÏete posílat naskenované soubory
komukoliv na svûtû bez potﬁeby vyhrazeného serveru ãi dodateãn˘ch softwarov˘ch
nástrojÛ. Díky podpoﬁe protokolu LDAP máte
zase pﬁístup k firemnímu seznamu e-mailov˘ch adres. Pro maximální bezpeãnost
mÛÏete nastavit ochranu sloÏky odesílatele
a zabránit tak odeslání va‰ich dÛvûrn˘ch
dokumentÛ. RovnûÏ po úspû‰ném odeslání
zprávy obdrÏíte potvrzení ve formû e-mailu.
Kromû distribuce naskenovan˘ch dokumentÛ do e-mailu je zde samozﬁejmû moÏnost
skenování dokumentÛ témûﬁ neomezené velikosti (aÏ 2 GB) do adresáﬁov˘ch sloÏek SMB,
FTP ãi Novell® díky funkci ‚scan-to-folder’.
A v neposlední ﬁadû díky funkci ‚scan-to-url’
má pﬁíjemce na základû pﬁijaté e-mailové
zprávy moÏnost volby, zda si soubor z dané
adresy stáhne, ãi nikoliv a sníÏí tak objem
své po‰tovní schránky.

Existuje jednoduché ﬁe‰ení, Ïe va‰e
dokumenty aÏ do jejich vyti‰tûní zÛstanou
uchránûny pﬁed nepovolan˘mi zraky? Funkce
dÛvûrného tisku vám zaruãí, Ïe dokumenty
budou vyti‰tûny aÏ po zadání autorizaãního
kódu na panelu stroje. Funkcí pozdrÏeného
tisku zase zajistíte, Ïe va‰e dokumenty nebudou zbyteãnû leÏet ve v˘stupním zásobníku.
Pokud bude va‰e zaﬁízení vybaveno modulem Adobe ®PostScript ®3™, máte k dispozici
pﬁím˘ tisk PDF souborÛ, kter˘ vám pomÛÏe
sníÏit síÈov˘ provoz a zv˘‰it tak celkovou
produktivitu.
PﬁestaÀte se pot˘kat s pﬁeplnûnou po‰tovní
schránkou, kdyÏ si mÛÏete soubory stáhnout
aÏ v pﬁípadû potﬁeby - to vám umoÏní
funkce „scan-to-URL“.

UÏiteãné nástroje
Aficio™3025/3030 skvûle doplÀují nástroje
pro efektivní správu dokumentÛ. Pro opûtovn˘ tisk, kopírování, faxování a skenování lze
ãasto pouÏívané dokumenty uloÏit na dokumentov˘ server. PouÏitím nástroje DeskTopBinder™ Lite mÛÏete snadno kombinovat
dokumenty rÛzn˘ch formátÛ do jediného
souboru a prohlíÏet je, tisknout, ãi digitálnû
distribuovat.

8:00
16:30

18:00

Efektivní distribuce dokumentÛ

Ochrana pﬁístupu a informací
Vzhledem k faktu, Ïe se kanceláﬁská zaﬁízení
mûní v síÈové systémy, nelze podceÀovat
otázku bezpeãnosti. Aficio™3025/3030
nabízí vyuÏití stávající uÏivatelské infrastruktury sítû Windows ® rovnûÏ pro ﬁízení
pﬁístupov˘ch práv k multifunkãnímu zaﬁízení.
Pﬁi ochranû pﬁed prÛmyslovou ‰pionáÏí zase
pomÛÏe voliteln˘ bezpeãnostní modul. Ten
zajistí v˘maz doãasn˘ch provozních dat
na pevném disku stroje po jejich pouÏití.
Co více, síÈová komunikace mezi poãítaãi
a Aficio™3025/3030 mÛÏe b˘t ‰ifrována
protokolem SSL.

KOPÍRKA
Konfigurace:
Kopírovací proces:
¤ídící jednotka:
Rychlost kopírování:
Nastavení poãtu kopií:
Zahﬁívací ãas:
âas první kopie:
Zoom:
Rozli‰ení:
Kapacita pamûti:

stolní pﬁístroj
elektrofotografick˘ tisk
RM7035C-466 466MHz
25 / 30 stran za minutu
1 – 999
12 s
4,4 s
25 – 400 % v 1 % krocích
600 dpi
standard:
128 MB
maximum:
384 MB + 20 GB HDD
Kapacita papíru:
standard:
zásobníky 2x500 listÛ
volitelnû:
zásobníky 2x500 listÛ
velkokapacitní zásobník 2000 listÛ
boãní zásobník 100 listÛ
maximum:
3100 listÛ
V˘stupní kapacita:
standard:
500 listÛ
maximum:
1625 listÛ
Rozmûry papíru:
A6 – A3
GramáÏ papíru
zásobníky papíru:
60 – 105 g/m2
boãní zásobník:
52 – 157 g/m2
duplex:
64 – 105 g/m2
Rozmûry (‰xdxv):
550 x 604 x 980 mm
Tlaãítko pﬁeru‰ení kopie: standard
UÏivatelské kódy:
standard:
100
maximum:
500
(s pamûtí pro uÏivatelské úãty)
Hmotnost:
62 kg
Napájení:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Pﬁíkon:
maximum:
1,32 kW
reÏim úspory energie: max. 120 W
reÏim automatického vypnutí: 7,5 W
TISKÁRNA (volitelné)
Rychlost tisku:
Tiskové jazyky:

25 / 30 stran za minutu
standard:
RPCS, PCL5e, PCL6
volitelnû:
Adobe ®PostScript ®3™
Rozli‰ení:
600x600 dpi
(max. 2400x600 dpi ekvivalentní s funkcí vyhlazování)
Rozhraní:
standard:
USB2.0, Ethernet
(10Base-T/100Base-TX)
volitelnû:
FireWire (IEEE1394)
WirelessLAN (IEEE802.11b)
Bluetooth, paralelní IEEE1284
Kapacita pamûti:
384 MB + 20 GB HDD
SíÈové protokoly:
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Podporovaná prostﬁedí:
Windows® 95/98/Me/NT4.0/
2000/XP/Server 2003, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
®
UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x11iv1/11i
RedHat ® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
MacOS 8.6 a novûj‰í (OS X Classic)
MacOS X v10.1 a novûj‰í (nativní ﬁeÏim)

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v âR a SR

Aficio™3025/3030 mÛÏe pozdrÏet tiskové úlohy poslané bûhem dne i vãetnû nastavení tisku.
Vytisknout si je pak mÛÏete pﬁímo od stroje, a to kdy budete chtít. Tento ‚virtuální mailbox‘ tak
ochrání va‰e v˘tisky pﬁed zraky nepovolan˘ch osob.

Multifunkãní
Jednoduché
Flexibilní

Technické parametry
SKENER (volitelné)
Rychlost skenování:
Rozli‰ení:

52 stran/min (A4/LEF, MH)
600 dpi (optické)
max. 1.200 dpi (TWAIN)
Formát originálu:
A5 – A3
V˘stupní formát:
PDF/JPEG/TIFF
Ovladaãe:
síÈov˘ TWAIN
Scan to e-mail:
pomocí protokolÛ TCP/IP a SMTP
Max. poãet adresátÛ: 500 na jednu operaci
Max. kapacita adresáﬁe: 2.000
Adresáﬁe:
interní, LDAP v2, v3 (max. 5 adresáﬁÛ)
Skenování do sloÏek: SMB, FTP, NCP (s pﬁihlá‰ením)
Cíle:
max. 50 sloÏek na úlohu
SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web
Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite
FAX (volitelné)
Obvod:
Kompatibilita:
Modemová rychlost:
Rozli‰ení:
Metody komprese:
Rychlost skenování:
Kapacita pamûti SAF:
Zálohování pamûti:
Bleskové volby:
Skupinové volby:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3, pﬁídavná G3 linka
ITU-T (T.37) Internet Fax
ITU-T (T.38) IP-Fax
max. 33,6 kbps
standard/jemn˘: 200x100/200 dpi
maximum: 400x400 dpi (volitelnû)
standard:
MH, MR, MMR, JBIG
ménû neÏ 0,56 s (A4 LEF, 200x100 dpi)
standard:
4 MB (cca 320 stran)
maximum: 28 MB (cca 2240 stran)
1 hodina
standard:
500 ãísel
maximum:
2000 ãísel
100 skupin
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Kryt expoziãního skla
Oboustrann˘ podavaã dokumentÛ (50 listÛ)
Zásobník papíru 2x500 listÛ / 2000 listÛ (LCT)
Boãní zásobník (100 listÛ)
PamûÈ pro uÏivatelské úãty (400 úãtÛ)
Duplexní jednotka
Fini‰er 500 listÛ / 1000 listÛ
Posuvn˘ tﬁídící zásobník
Jednopﬁihrádkov˘ v˘stupní zásobník (125 listÛ)
Modul Adobe ®PostScript ®3™
Karta rozhraní WirelessLAN (IEEE 802.11b)
Karta rozhraní FireWire (IEEE 1394)
Karta rozhraní Bluetooth
Karta paralelního rozhraní
Roz‰iﬁující G3 faxová linka
Java™VM karta
Bezpeãnostní modul
Modul ochrany proti kopírování
Konvertor formátu souborÛ

V‰echny znaãky a názvy produktÛ
jsou obchodními znaãkami jejich
právoplatn˘ch vlastníkÛ.
Firma RICOH potvrzuje, Ïe tento
produkt splÀuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií. Firmû RICOH byl pﬁidûlen certifikát ISO 9001, coÏ je mezinárodní
standard pro systém ﬁízení
kvality ve v˘robû.
Specifikace a vzhled produktu jsou
pﬁedmûtem zmûny bez pﬁedchozího
upozornûní. Barva skuteãného
produktu se mÛÏe li‰it od vyobrazení
v prospektu.

www.ricoh.cz
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PﬁizpÛsobeno va‰im potﬁebám
Potﬁebujete sníÏit náklady na zpracování dokumentÛ a zrychlit pracovní proces? Pﬁi takov˘ch
poÏadavcích budete potﬁebovat ty správné nástroje. Nové modely Aficio™3025/3030 jsou

Zjednodu‰ení toku informací

Faxování z poãítaãe

PC
SloÏ

Znáte zpÛsob, jak zefektivnit vá‰ pracovní proces, uãinit ho plynulej‰í
a efektivnûj‰í? Aficio™3025/3030 vám poskytne odpovûdi na v˘zvy, které
pﬁiná‰í kanceláﬁské prostﬁedí. Spoleãnû s pokroãil˘mi funkcemi a jedineãnou
rychlostí obdrÏíte sílu v kompaktním provedení.

ka

Díky ovladaãi LAN Fax mÛÏete posílat faxové zprávy pﬁímo z PC
v poãítaãové síti. Tak ‰etﬁíte ãas a navíc protûj‰í strana obdrÏí dokument ve
vy‰‰í kvalitû. Chcete-li zefektivnit distribuci faxÛ, lze nastavit zasílání
potvrzovacích zpráv na e-mailové adresy.

Pﬁíchozí faxy na vá‰ poãítaã
Digitalizace pﬁíchozích faxÛ je jednoznaãn˘ pﬁínos ke zv˘‰ení produktivity.
Ve formû TIFF souborÛ je lze distribuovat v rámci lokální sítû a pﬁeposílat na
e-mailové adresy ãi do sloÏek. A v˘sledek? SníÏení zbyteãné práce obsluhy.

skloubením pokroãil˘ch funkcí pro správu dokumentÛ, které kombinují funkce pro zjednodu‰ení va‰ich kaÏdodenních ãinností. AÈ uÏ potﬁebujete chodbovou kopírku, nebo plnohodnotn˘

ÚdrÏba adresáﬁÛ

multifunkãní stroj, lze je pﬁizpÛsobit va‰im konkrétním poÏadavkÛm. Získáte tak pﬁesnû ty

Fax

Pro registraci faxov˘ch ãísel / e-mailov˘ch adres lze pouÏít interní pevn˘
disk stroje. Adresy lze pﬁitom zadávat jak pﬁes ovládací panel, tak i pﬁes nástroj SmartDeviceMonitor™ ãi WWW stránky Web Image Monitoru. Kromû
toho mÛÏete pouÏít jako zdroj adres a faxov˘ch ãísel aÏ 5 adresáﬁÛ LDAP.

nástroje, které potﬁebujete k dosaÏení sv˘ch cílÛ. Navíc vytûÏíte maximum z v˘hod zaﬁízení

Vícestránkové dokumenty

Ricoh: jednoduchá obsluha, vysoká rychlost, zabezpeãení a nejmodernûj‰í tiskové a distri-

Pokud chcete kopírovat ãi skenovat vícestránkové dokumenty aÏ do formátu A3 v jedné dávce, pouÏijte podavaã
dokumentÛ s kapacitou aÏ 50 listÛ. Na druhou stranu
knihy a ãasopisy lze jednodu‰e skenovat z expoziãního
skla modelu Aficio™3025/3030.

buãní funkce. S modely Aficio™3025/3030 se vám splní v‰echna souãasná i budoucí pﬁání.

Jednoduchá obsluha
Aficio™3025/3030 je synonymem pro efektivní správu dokumentÛ.
Pﬁehledn˘ dotykov˘ LCD displej zaﬁízení vás intuitivnû navádí v‰emi kopírovacími, tiskov˘mi, faxov˘mi a skenovacím úlohami. Logika ovládání
zaﬁízení je navíc neúprosná – jakmile se nauãíte obsluhovat jedno, rázem
zvládnete i ostatní.

Pokroãilé sledování zaﬁízení
Ke kompletnímu ﬁízení ve‰ker˘ch síÈov˘ch aktivit firma Ricoh vyvinula
nástroj Web SmartDeviceMonitor™. Pokud dojde papír ãi toner, mÛÏe b˘t
odpovûdná osoba informována pomocí e-mailové zprávy. Administrátoﬁi
si mohou navíc upravovat vzhled a uspoﬁádání stavov˘ch informací,
nastavovat uÏivatelská práva a zji‰Èovat statistiku úloh.

500 listÛ

Jedineãné moÏnosti pﬁipojení
500 listÛ

Dokonãování
Chcete-li ‰etﬁit ãas a zároveÀ poÏadujete profesionální
vzhled va‰ich dokumentÛ, mÛÏete modely Aficio™3025/
3030 doplnit o jeden ze dvou pﬁídavn˘ch fini‰erÛ pro
profesionální vzhled va‰ich v˘stupÛ.

Aficio™3025/3030 lze integrovat do takﬁka libovolného síÈového prostﬁedí. Rozhraní Ethernet a USB2.0 je standardem tiskového/skenovacího
modulu. Pokud chcete více, je moÏné roz‰íﬁení o rozhraní IEEE 1394
(FireWire), Wireless LAN, Bluetooth nebo i obousmûrn˘ paralelní port.

500 listÛ

2000 listÛ

500 listÛ

Nekoneãn˘ provoz
S maximální kapacitou 3.100 listÛ papíru je Aficio™3025/3030 pﬁipraveno ke
splnûní jakkoli velk˘ch tiskov˘ch ãi kopírovacích prací. Neustálé doplÀování
papíru je jiÏ vûcí minulosti. Navíc vás sám systém upozorní na docházející
spotﬁební materiál, ãímÏ máte dokonal˘ pﬁehled o sv˘ch síÈov˘ch zaﬁízeních.

Ekologie pﬁedev‰ím
Modely Aficio™3025/3030 jsou dÛkazem politiky firmy Ricoh o nepouÏívání toxick˘ch materiálÛ (PVC, kadmium, olovo, chrom) pﬁi v˘robû*.
Znateln˘ch úspor energie lze dosáhnout díky pokroãil˘m reÏimÛm úspory
energie (zaﬁízení je pﬁipraveno k práci za 12 sekund z vypnutého stavu).
* v souladu s naﬁízením RoHS EU (Restriction of Hazardous Substances),
platn˘m od ãervence 2006

Obrázek není skuteãnou fotografií a mÛÏe
se v podrobnostech ponûkud li‰it od skuteãnosti.

