
Multifunkční tiskárna
Oki MC853dn
Kategorie: Tisková řešení
Oki
www.oki.cz
Přihlašovatel: Oki Systems 
(Czech and Slovak)
www.oki.cz
výrobce

Použití produktu: Multifunkční A3 tiskárna kombinuje tisk, kopírování, skenování a sešívání. Spolu se zabudovanou otevřenou platfor-

mou sXP (smart Extendable Platform) aktivně zefektivňuje veškerou práci s dokumenty. Tato otevřená platforma integruje multifunkci 

MC853dn přes webové služby s dalšími systémy a softwary třetích stran (např. Sendys Explorer, Abbyy FineReader, PaperCut MF).

Popis produktu: Barevná A3 multifunkční tiskárna nabízí vysokorychlostní oboustranný LED tisk, kopírování a skenování, Wi -Fi připo-

jení, možnost propojení softwarových řešení třetích stran do firemního systému díky otevřené platformě sXP. Přehledný 7" dotykový ba-

revný LCD displej poskytuje možnosti nastavení častých úloh.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Otevřená platforma sXP (smart Extendable Platform) propojuje pří-

stroj přes webové služby se softwary třetích stran

 ■ Efektivně kombinuje oboustranný tisk, kopírování, skenování a seší-

vání

 ■ Úsporná LED technologie tisku a skenování

 ■ Jednoduchá obsluha, uživatelsky vyměnitelný spotřební materiál

 ■ Bezplatná prodloužená tříletá záruka po registraci jako standard

 ■ Rychlost A4 tisku 23 str./min., A3 tisku 13 str./min.

 ■ 7" dotykový barevný LCD displej

 ■ Spotřeba energie v režimu spánku 3 W

 ■ Měsíční zatížení až 60 tisíc stran

 ■ Skenování do interní uživatelské složky, sdílené složky, e -mailu 

a na USB paměť

Záruka: 2 roky, servis v místě instalace, po registraci 3 roky

Cena (bez DPH): 63 190 Kč
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Použití produktu: Produkt slouží pro podepisování elektronických (PDF) dokumentů, což lze využít ve většině běžných situací jako ná-

hradu za papírové varianty jak v komerčních firmách, tak i na úřadech. Dovoluje mj. podepisování veškeré smluvní dokumentace mezi 

klientem a firmou či podepisování žádostí, souhlasů, stvrzenek, prohlášení a dalších formulářů. Biometrické podpisy lze použít i pro 

ověřování podpisových vzorů, kde dokáže systém při další návštěvě klienta ověřit úroveň shody nového podpisu s podpisovým vzorem, 

a automaticky tak povolit nebo zamítnout požadovanou operaci.

Popis produktu: Namísto na papír se lidé podepisují pomocí elektronické tužky na sklo tabletu nebo tzv. signpad. Speciální snímací 

vrstva pak kromě samotné křivky podpisu zaznamenává i biometrické údaje jako přítlak nebo zrychlení platné pro určitý časový oka-

mžik v průběhu podpisu. Charakter a dynamika takto zaznamenaných biometrických dat o podpisu jsou jedinečné pro každého člověka, 

proto je možné podle nich podepisující osobu jednoznačně určit. Jakmile se dokumenty podepíšou, u:Sign vykoná jejich finalizaci – 

 zašifrování, přidání časových značek, elektronických podpisů apod. – a uloží podepsané dokumenty (ve formátu PDF) do bezpečného 

úložiště. Produkt lze snadno zapojit do existujících procesů a nahradit jím „papírové“ kroky.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Možnost dosažení bezpapírové kance-

láře

 ■ Významné zefektivnění a zrychlení 

oběhu a zpracování dokumentů

 ■ Okamžitá dostupnost kdekoliv

 ■ Nové možnosti prodeje v terénu (mo-

bilní aplikace vč. podpisu v jednom)

 ■ Přesné a rychlé ověřování operací po-

mocí podpisových vzorů

 ■ Autorizace úkonů prováděných za-

městnanci

 ■ Úspora času a nákladů s doručováním 

podepsaných dokumentů do centrály 

firmy


