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Networking Documents.

De volgende stap naar betere prestaties

Veelzijdige productiviteit

De e-STUDIO5560c/6560c/6570c is ontworpen voor bedrijven die hoge eisen
stellen aan intelligent documentbeheer, hoogwaardige kleurenafdrukken en
productiviteit.

U stelt hoge eisen aan printwerk en wilt dus een betrouwbaar systeem dat
hoogwaardige documenten aankan, ongeacht het volume of de complexiteit.

De e-STUDIO6570c serie
produceert geavanceerde
documenten voor veeleisende
gebruikers die samenwerken
in teams en organisaties van
uiteenlopende omvang. Het
A3-kleurensysteem kan printen,
scannen en kopiëren. Optioneel
is het systeem ook te gebruiken
als fax.

Welke van de modellen uit de
Toshiba e-STUDIO6570c serie
u ook kiest, ze leveren alle drie
indrukwekkende resultaten. Met
maximale afdruksnelheden van
65 ppm in kleur en 75 ppm in
zwart-wit tonen ze zich ware
kampioenen in productiviteit.

Dankzij de uitzonderlijke
beeldkwaliteit - briljante
kleuren en haarscherpe
tekeningen - kunt u de meest

indrukwekkende documenten
samenstellen: zowel op papier
als digitaal.
Een ander sterk punt is de
krachtige Toshiba e-BRIDGEtechnologie. Die zorgt
ervoor dat teams, afdelingen
en organisaties beter
samenwerken dankzij nieuwe
toepassingen die veel verder
gaan dan de traditionele
documentafhandeling. Met
de e-BRIDGE-technologie
beschikt u namelijk ook over

automatische verwerking,
archivering en opslag. En over
zoek- en vindfuncties voor elk
document in het hele netwerk.
Bovendien kunt u de
e-STUDIO6570c serie eenvoudig
opnemen in uw bestaande
netwerk. Het systeem levert
geavanceerde administratieve
functies, waardoor u de
toegang, de status en de
kosten ervan eenvoudig en
overzichtelijk kunt beheren.

U kunt een breed scala
aan papierformaten, ook
bannerpapier tot 1.200 mm,
gebruiken. De systemen kunnen
papiergewichten verwerken van
64 g/m² tot 300 g/m². U kunt dus

veel meer dan alleen standaard
kantoordocumenten printen,
scannen en kopiëren.
De maximale papiercapaciteit
van 6.000 vel is voldoende voor
zelfs de meest volumineuze
printopdrachten. Zo nodig
kunnen papier en toner worden
bijgevuld zonder het printproces
te onderbreken. Daardoor wint
u veel kostbare tijd, wat vooral
aantikt als u strakke deadlines
moet halen.

Om professionele documenten
te creëren, biedt het
kleurensysteem een ruime
keus aan mogelijkheden. Zo
kunnen documenten worden
geperforeerd, op meerdere
posities worden gehecht en als
boekje worden gebonden. Deze
en andere afwerkfuncties bieden
volop ruimte aan uw creativiteit.

Geavanceerde technologie, maar
simpel in gebruik
De nieuwe e-STUDIO6570c serie biedt vele integratiemogelijkheden
dankzij het open platform. U kunt afhankelijk van uw behoefte
softwareoplossingen implementeren. Of het nu gaat om aanvullende
connectiviteit met uw bestaande bedrijfssoftware, om solide
documentbeheer voor een verbeterde beveiliging, om kostenbesparende
efficiency of om slimme klantaanpassingen. Toshiba heeft een ruime keus
aan kant-en-klare oplossingen voor u.

Toshiba’s kleurensystemen leveren het bewijs dat moderne technologie
hand-in-hand kan gaan met gebruiksgemak. Ze zijn uitgerust met de meest
geavanceerde technologieën, maar het gebruik ervan is kinderspel.

Printerdriver met sjablonen

Net als bij alle andere
Toshiba-producten, zijn
we bij de ontwikkeling van
de e-STUDIO6570c serie
uitgegaan van de behoeften
van de dagelijkse gebruiker.
Technologie is weinig waard als
het gebruik ervan omslachtig en
tijdrovend is.
Daarom kiest Toshiba voor een
mensgerichte aanpak, waarbij
de intuïtieve bediening van het
systeem direct een optimaal
gebruiksgemak garandeert.

Het grote kleuren LCD
touchscreen speelt daarin de
hoofdrol. Deze ergonomische
interface geeft volledige
en directe toegang tot alle
functies. Veel voorkomende
opdrachten kunnen onder één
toets worden opgeslagen.
En er zijn mogelijkheden
om het eindproduct in een
voorbeeldweergave vooraf te
beoordelen. U krijgt tevens
de keus uit geavanceerde
mogelijkheden om documenten
op te slaan. Dat alles
beschikbaar en zichtbaar in één
oogopslag.
De universele printerdriver
- die alle door e-BRIDGE
aangestuurde systemen

gemeen hebben - versimpelt de
afhandeling van documenten
nog meer. Gebruikers kunnen
hierdoor de instellingen van
hun printopdrachten vooraf
definiëren vanuit elke applicatie
op hun computer. Dit draagt
eraan bij dat alle documenten
altijd op de juiste manier
worden geproduceerd, op
elk e-BRIDGE-systeem in het
netwerk.
Daarnaast ondersteunt de
universele printerdriver de
handige functie tandem
printen. Daarmee kunt u grote
printopdrachten verdelen
over verschillende e-BRIDGEsystemen. Met één druk op de
knop.

Maatoplossingen voor optimale
prestaties
Elke organisatie heeft eigen informatiestromen en werkprocessen. En dus
ook eigen behoeften. Wij begrijpen dat en bieden dan ook een ruime keus uit
oplossingen om uw documentstromen te optimaliseren.
De e-BRIDGE-controller van
Toshiba is het technologische
hart van de nieuwe e-STUDIOkleurensystemen. Het is de
functionele basis voor snelle
documentverwerking en uiterst
productieve toepassingen.
De e-BRIDGE-controller
maakt ook een eenvoudige
integratie mogelijk met
softwareoplossingen. Denk
bijvoorbeeld aan het uitbreiden
van uw connectiviteit, aan
het creëren van slimme
documentstromen, of aan
het inzetten van uw MFP

voor mobiel printgebruik. De
e-BRIDGE-controller biedt u
daarvoor alle flexibiliteit.
We hebben een ruime keus
aan kant-en-klare oplossingen
voor u beschikbaar. De zeer
geavanceerde OCR-software
- e-BRIDGE Re-Rite - is daar
een sprekend voorbeeld van.

Net als onze kostenbesparende
Toshiba Energy Manager,
waarmee u het stroomverbruik
kunt optimaliseren van alle
computers en MFP’s in uw
netwerk die deze software
ondersteunen.

Ultieme databeveiliging
Beveiliging is een steeds
belangrijker aandachtspunt voor
bedrijven van elke omvang.
Toshiba heeft innovatieve
methoden ontwikkeld om uw
gegevens te beschermen tegen
ongewenste toegang.

Toshiba biedt diverse middelen
om uw data en documenten te
beschermen. Ze zijn ontwikkeld
om uw onderneming te
beschermen tegen de groeiende
beveiligingsuitdagingen van
vandaag.

Doordat MFP’s en printers
tegenwoordig in staat zijn om
gegevens op te slaan, zijn ze een
integraal onderdeel geworden van
bedrijfsnetwerken en daarmee een

Een voorbeeld daarvan is
de beveiligde harde schijf
van Toshiba, waarmee onze
kleurensystemen zijn uitgerust.
De real-time 256-bits AES-

schakel in de beveiligingsketen.
De opgeslagen gevoelige of
vertrouwelijke gegevens zijn voor
onbevoegden toegankelijk, tenzij
afdoende beveiligingsmaatregelen
zijn toegepast.

encryptie biedt een maximaal
beveiligingsniveau, zonder
performanceverlies.
Bovendien moet de MFP zichzelf
steeds met een unieke code
identificeren, voordat toegang
tot de data wordt verleend. Als
een onbevoegde de harde schijf
verwijdert en aansluit op een
andere MFP of computer, wordt de
encryptiesleutel, die op de harde
schijf zelf is opgeslagen, gewist.
Zo bent u verzekerd van een solide
databeveiliging.

Wij geven om het klimaat
Toshiba
databeveiliging

Het milieu en de bijbehorende natuurlijke bronnen staan
centraal in onze zakelijke strategie: vanaf de keuze van
materialen tot aan de recycling ervan. De kleurensystemen van
de e-STUDIO6570c serie voldoen aan alle toonaangevende
internationale milieunormen. Het energieverbruik is
extreem laag, wat niet alleen bijdraagt aan de strijd tegen
de klimaatverandering, maar ook aan kostenbesparingen.
Bovendien zijn de nieuwe kleurensystemen erg stil, met behoud
van uitstekende prestaties.
De materialen zijn getest op hun milieuvriendelijkheid en
kunnen aan het eind van de levenscyclus zonder bezwaren
worden hergebruikt. Bepaalde onderdelen van de systemen
zijn al gefabriceerd uit gerecycled kunststof, of uit biomassa
vervaardigd.
Tevens zijn deze systemen, net als alle overige Toshiba
systemen, geheel CO2-neutraal. Lees meer over het Toshiba
CO2 neutraal programma op www.toshibacarbonzero.eu.
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Optioneel

Finisher,
meerdere hechtposities

Perforatie-unit

Uitvoervak
Groot
papiermagazijn

Finisher,
rughechten

Let op:
De e-STUDIO5560c is ook
beschikbaar met twee 540 vel
papierladen en één 2.320 vel groot
papiermagazijn.

Systeemopties
n		HDD 320 GB (FIPS 140-2 STD)
n		Fax board
n		Wireless LAN Module
n		e-BRIDGE ID-Gate
n		Data Overwrite Enabler
n		IPsec Enabler
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n		Hardcopy Security Kit
n		Meta Scan Enabler
n		Unicode Font Enabler
n		e-BRIDGE Re-Rite
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