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Océ TDS700.
System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie
Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy
W dzisiejszych Êrodowiskach technicznych potrzebne sà rozwiàzania,
które b´dà spe∏nia∏y oczekiwania wszystkich. Kadra zarzàdzajàca
wspó∏czesnymi firmami wymaga od dostawców dostarczenia urzàdzeƒ
najwy˝szej jakoÊci, które nie sprawiajà k∏opotów w codziennym
u˝ytkowaniu. To oznacza, ˝e dostarczany system musi byç elastyczny,
oszcz´dzajàcy czas i koszty.
U˝ytkownicy wymagajà prostoty w u˝ytkowaniu i niezawodnoÊci.
Jednym s∏owem systemu ∏atwego w u˝yciu, który mo˝na dostosowaç
do bie˝àcych potrzeb.
Océ TDS700 wychodzi naprzeciw wszystkim tym potrzebom.
Jest wydajnà, odpornà, ∏atwà w konfiguracji i codziennej obs∏udze
drukarkà, wyposa˝onà w niezwykle wydajny Kontroler
Océ Power Logic® z alternatywà doboru jednego z dwóch skanerów,
szerokà gamà oprogramowania, mo˝liwoÊcià dostosowania
ca∏ego systemu do bie˝àcych potrzeb u˝ytkowników.
Mo˝liwe jest tak˝e dostosowanie systemu do potrzeb,
które wyniknà w przysz∏oÊci.
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Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Logiczny wybór dla Twojej organizacji

Idealne rozwiàzanie zarówno
dla firm reprograficznych jak i korporacji

Océ TDS700 dok∏adnie wpasowuje si´ w potrzeby klientów:
■ Wysoka

wydajnoÊç druku niezale˝nie od wyboru rolki
(4,7 A0 na minut´)

■ Równoleg∏e

przetwarzanie prac drukowania i skanowania

■

Natychmiastowa gotowoÊç do pracy

■

RozdzielczoÊç 600 x 1200 dpi pozwala na druk
ostrych detali i ∏agodnych przejÊç mi´dzy poszczególnymi
odcieniami szaroÊci

■

Mo˝liwoÊç wyboru dwóch skanerów i sk∏adarki

■

¸atwoÊç obs∏ugi, nagroda iF za interfejs u˝ytkownika

■

Mo˝liwoÊç dostosowania systemu do potrzeb u˝ytkownika
W Êrodowisku CAD:
■

Mo˝liwoÊç konfiguracji do szeÊciu rolek oraz kasety
na papier ci´ty

■

Mo˝liwoÊç instalacji bezpoÊrednio przy stanowiskach
pracy ze wzgl´du na niezwykle niskà emisj´ ozonu,
ha∏asu oraz ciep∏a

■

Natychmiastowa gotowoÊç do pracy bez tracenia czasu
na nagrzanie drukarki

Océ Print Exec® Basic - narz´dzie dost´pne poprzez
przeglàdark´ internetowà do tworzenia zestawów prac

■

Komfort pracy

■

Najni˝sze zu˝ycie energii w swojej klasie

■

Konstrukcja, na której mo˝na polegaç

Ârodowisko reprograficzne:
■ Wysokiej jakoÊci wydruki w rozdzielczoÊci
600 x 1200 dpi
■

Mo˝liwoÊç wydruku ponad 1200 m2 bez potrzeby
dok∏adania mediów

■

Océ Image Logic® zwi´ksza maksymalnie wydajnoÊç

■

¸atwoÊç obs∏ugi
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Szeroki wybór narz´dzi oprogramowania

System ∏atwy w u˝yciu

Dzi´ki oprogramowaniu mo˝na skonfigurowaç system
zgodnie z istniejàcymi potrzebami

■

Drukowanie za pomocà certyfikowanego sterownika
Océ oraz rodziny oprogramowania Océ Print Exec®

■

Kopiowanie zaawansowanych zestawów za pomocà
Océ Matrix Logic®

■

Skanowanie do pliku za pomocà Océ Scan Logic®

■

Automatyczny zoom

Océ Account Center
To opcjonalne oprogramowanie umo˝liwia
u˝ytkownikowi wprowadzenie aktualnych informacji
o kliencie przed drukowaniem, kopiowaniem
lub skanowaniem na wielofunkcyjnym urzàdzeniu
Océ TDS700. Informacje o kosztach prac mogà byç
sortowane na klientów, instytucje lub rodzaje projektów.
Funkcje:
■

Blokada dost´pu do drukarki i skanera

■

Definiowanie pól do rozliczania

■

Edytowane pola do rozliczania

■

Zabezpieczenie dost´pu numerem PIN

■

Mo˝liwoÊç alfanumerycznego wprowadzania danych

■

Mo˝liwoÊç eksportu danych do programu Excel

■

Ârodowisko otwarte na rozbudow´ oprogramowania

Rodzina oprogramowania Océ Print Exec® jest wydajnym
narz´dziem optymalizujàcym proces druku dokumentów.
Umo˝liwia tworzenie zestawów dokumentów sk∏adajàcych
si´ z ró˝nych formatów.

In˝ynierowie drukujà z:
1. Sterownika Windows
2. Sterownika Adobe® Postscript 3
3. Narz´dziom do tworzenia zaawansowanych
zestawów wydruków
Dzia∏ IT:
4. Dystrybuuje nowe sterowniki poprzez serwer
5. Zdalna kontrola ustawieƒ drukarek
Archiwum:
6. Kopiowanie wielkoformatowych rysunków
7. Zapis cyfrowy danych analogowych
8. Archiwizacja rysunków w postaci cyfrowej
Centrum druku:
9. Umo˝liwia równoleg∏e przetwarzanie prac drukowania,
skanowania i kopiowania
10. ¸atwy w u˝yciu system do cyfrowej wielkoformatowej
archiwizacji
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Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie
Kierownik ds. zakupów

W∏aÊciciel, dyrektor
biura

„Chc´ drukarki
najkorzystniejszej „Chc´ drukarki
z której wszyscy
w zakupie”
byliby
zadowoleni”

Kierownik dzia∏u IT

„Chc´ drukarki
∏atwej
w integracji
z naszà
infrastrukturà”

Kierownik
Administracyjny

„Chc´ drukarki
którà mo˝na
zainstalowaç
i o niej
zapomnieç”
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Administrator sieci

Kierownik CAD

Kierownik Dzia∏u Repro

„Chc´ drukarki
przewidywalnej”

„Chc´ drukarki,
która jest gotowa
do pracy wtedy
kiedy potrzebuj´”

„Chc´ drukarki
∏atwej
w codziennym
u˝ytkowaniu”

Océ TDS700 u∏atwia codziennà
prac´ z drukarkà poprzez
dostarczanie niezb´dnej
dokumentacji szybko i na czas:

Océ TDS700 umo˝liwia
pracownikom Dzia∏u
Reprograficznego dostarczanie
us∏ug na najwy˝szym poziomie
klientom wewn´trznym:
■ Ustawianie i reorganizacja
kolejki prac za pomocà Océ
Advanced Queue Management

Océ TDS700 umo˝liwia pe∏nà
kontrol´ nad systemem
z poziomu stacji roboczej:
■

Kontroler Océ TDS700
Power Logic® Remote
umo˝liwia zdalny dost´p
do wszystkich ustawieƒ
systemu

■

Kiedy zadanie jest wys∏ane
do druku, system natychmiast
przyst´puje do pracy

■

Narz´dzie do zarzàdzania
kolejkà prac pozwala uzyskaç
wydruk danej pracy wtedy,
gdy jest ona potrzebna

■ Ustawienia

administratora
sà zabezpieczone has∏em

■

Zaawansowane ustawienia
poziomów bezpieczeƒstwa
zabezpieczajà przed
niechcianym dost´pem

■

Dost´pne oprogramowanie
od podstawowych
do zaawansowanych
aplikacji

■

■

¸atwe w u˝yciu szablony
kopiowania i skanowania
umo˝liwiajà uzyskanie
prawid∏owej kopii czy skanu
od razu za pierwszym razem
U˝ytkownicy mogà wysy∏aç
wydruki za pomocà
certyfikowanych sterowników
lub narz´dzi do tworzenia
zestawów prac, dost´pnych
za pomocà przeglàdarki
internetowej Océ Print Exec®
Basic

■

Océ Image Logic® umo˝liwia
uzyskanie zadowalajàcych
rezultatów za pierwszym
razem

■

Ró˝ne poziomy dost´pu
do ustawieƒ sà zabezpieczone
has∏ami

■

¸atwy w u˝yciu graficzny
interfejs u˝ytkownika
prowadzi pracowników
podczas pracy z systemem

■

Ustawienia charakterystyczne
dla ka˝dego u˝ytkownika
mo˝na w ka˝dej chwili zapisaç
lub odtworzyç

■

Mo˝liwoÊç rozbudowy
drukarki do 6 rolek, kasety
na arkusze i sk∏adark´ on-line

■

Mo˝liwoÊç rozbudowy
skanera o mo˝liwoÊç
kolorowego skanowania
do pliku
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Wi´cej informacji o firmie i us∏ugach na naszej stronie: www.oce.com.pl

Océ Poland Ltd. Sp. z o.o.
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7
tel. (0 22) 500 21 00, fax (0 22) 500 21 10
www.oce.com.pl
info@oce.com.pl
© 2006 Océ-Poland Ltd. Sp z o.o. Zmieszczone ilustracje i informacje mogà si´ ró˝niç od standardu oferowanego na rynku. Zastrzegamy sobie
prawo zmian konstrukcyjnych i specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie nazwy produktów zawartych w broszurze sà
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.
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