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Wielkie możliwości
w niewielkiej obudowie
Myliłby się ten, kto sądziłby, że użytkownicy w małych firmach mają inne wymagania wobec urządzeń
wielofunkcyjnych niż pracownicy dużych przedsiębiorstw. Jedni i drudzy oczekują wysokiej jakości wydruków,
tak kolorowych, jak i czarno-białych. Jedyna różnica polega na wysokości nakładów.

Nowy bizhub C203 firmy Konica Minolta to urządzenie
wielofunkcyjne, przeznaczone do firm mniejszych rozmiarów. Pracuje w trybie druku czarno-białego, jak
i kolorowego – mimo niewielkich rozmiarów, znakomicie
sprawdza się choćby przy reprodukcji kolorowych obrazów w formacie A3. Posiada cała gamę użytecznych
funkcji, co czyni z niego niezwykle użyteczne narzędzie
w codziennej pracy. Dodajmy do tego dostarczane wraz
z urządzeniem zaawansowane aplikacje oraz duże
możliwości rozbudowy. W efekcie bizhub C203 jest rozwiązaniem komunikacyjnym, które łatwo można dostosować do konkretnych potrzeb.

■ Firma Konica Minolta wprowadza generację urządzeń, charakteryzujących się nowoczesnym wzornictwem (seria InfoLine). Stylistyka ta nie tylko ułatwia
obsługę, ale sprawia również, że bizhub C203 może
stać się prawdziwą ozdobą każdego firmowego wnętrza. Jego zaletą jest również zwarta budowa, dzięki
której zajmuje niewiele miejsca.

■ Zaawansowane funkcje drukowania, skanowania,
faksowania i zarządzania skrzynkami użytkowników
pozwalają na uproszczenie codziennej komunikacji.
Pamiętajmy, że bizhub C203 może być wyposażony
w dodatkowe moduły wykańczające, umożliwiające
szybkie tworzenie profesjonalnych dokumentów.

■ Pakiet oprogramowania PageScope pozwala na
automatyzację procedury przygotowania do druku,
ułatwia monitorowanie stanu urządzeń oraz zarządzanie nimi. Aplikacja PS Workware umożliwia
sterowanie pracą urządzenia za pomocą komputera
osobistego, co przyspiesza druk dokumentów.
Z kolei aplikacja PS Web Connection sprawia, że
monitorowanie urządzeń jest niezwykle ułatwione.
Wydajność, jakość, szeroka gama możliwych zastosowań, możliwość rozbudowy – to zalety urządzenia
bizhub C203, dzięki którym małe firmy nie muszą już
szukać innych sposobów na to, by zwiększać efektywność przetwarzania dokumentów.
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Przyjazne urządzenie
w nowoczesnym stylu
Jedną z najważniejszych cech urządzeń wielofunkcyjnych firmy Konica Minolta jest prostota obsługi. Zastosowana
w nowej generacji urządzeń nowoczesna stylistyka (seria InfoLine), przynosi nie tylko efekt estetyczny, ale również
ergonomiczny. Dzięki temu bizhub C203 jest urządzeniem niezwykle łatwym i przyjaznym w obsłudze.

■ Prostotę obsługi zapewnia duży, kolorowy panel sterowania z logicznym układem wyświetlanych funkcji.
Dzięki intuicyjnemu menu dostęp do poleceń jest
bardzo łatwy. Wszystkie czynności w rodzaju ustawiania zadań czy monitorowania urządzenia, wykonywać można błyskawicznie.

■ Ujednolicony interfejs sterownika dla różnych
parametrów oraz funkcji upraszcza i przyspiesza
wybieranie ustawień. Tym użytkownikom, którzy
sporadycznie korzystają z zawartego w nim oprogramowania, pozwala to uniknąć pomyłek.

■ Wstępne programowanie zleceń pozwala na zaprogramowanie z wyprzedzeniem dowolnej liczby zadań
skanowania, kopiowania, faksowania i drukowania.
Po zakończeniu pracy aplikacja Print Status Notifier
powiadamia użytkowników o możliwości odbioru
wydruków. Przyspiesza to znacznie obsługę.

Konfiguracje

■ Niezwykle użyteczną funkcją jest możliwość
bezpośredniego skanowania i drukowania
do zewnętrznych urządzeń USB. Korzystając
z maszyny bizhub C203, można skanować oryginalne dokumenty papierowe bezpośrednio do
pamięci zewnętrznej, a także drukować zapisane
w niej dokumenty. Odbywa się to z całkowitym
pominięciem oprogramowania aplikacyjnego.
Przydaje się to np. kiedy musimy szybko wydrukować informacje, zapisane podczas spotkania.

■ Prostota cechuje cały proces kontroli urządzenia.
Czytelne i jasne komunikaty, wyświetlane na
ekranie, pozwalają na szybkie zorientowanie się,
w jakim aktualnie stanie znajduje się bizhub C203.
Procedury uzupełniania materiałów eksploatacyjnych czy papieru są proste i przejrzyste, pojawiające się kolejno informacje wyjaśniają krok po
kroku, jak je wykonywać.
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Szybkie i sprawne
przetwarzanie informacji
Rozwój zastosowań sieciowych przynosi coraz większe możliwości komunikowania się firmy ze światem
zewnętrznym. Olbrzymią rolę odgrywa również efektywne przetwarzanie informacji wewnątrz przedsiębiorstwa.
Bizhub C203 jest wyposażony w szereg niezwykle użytecznych funkcji, które usprawniają oba rodzaje komunikacji.

Skrzynki użytkowników

Duże możliwości skanowania

Opracowany przez firmę Konica Minolta system
skrzynek użytkowników znacznie ułatwia zarządzanie informacjami. Bizhub C203 może dzięki niemu
przejąć rolę centralnego magazynu informacji, który
zajmuje się kontrolą dostępu do danych, ich archiwizacją oraz dystrybucją. Ogromne znaczenie ma
tutaj szybkość pracy urządzenia – wydrukowanie
zapisanych na twardym dysku plików czy rozesłanie
ich mailem lub faksem odbywa się błyskawicznie.
Proces ten wspomaga oprogramowanie PageScope
Box Operator, które zapewnia niezwykle szybki
dostęp do danych, przechowywanych w skrzynkach
– użytkownicy korzystają z niego za
pośrednictwem swoich komputerów.

Bizhub C203 posiada wiele użytecznych funkcji
skanowania, które z pewnością przyczynią się do
usprawnienia obiegu informacji w firmie. Urządzenie
skanuje do poczty elektronicznej, na FTP, SMB,
a także do skrzynek użytkowników. Zeskanowane
dokumenty można zapisać w różnych formatach
– jako pliki PDF lub XPS, JPG i TIFF. Poza tym
zastosowana w urządzeniach Konica Minolta funkcja
tworzenia plików PDF o wyjątkowo niewielkich rozmiarach pozwala bardzo sprawnie je dystrybuować.

Zaawansowane faksowanie

Specjalne funkcje drukowania

Urządzenie bizhub C203 oferuje bardzo wiele możliwości w zakresie faksowania dokumentów. Funkcje
Digital Fax i Digital Store pozwalają na wysłanie
zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną,
zapisanie ich w skrzynkach użytkowników lub na
dysku komputera. Z kolei funkcja Internet Fax umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie danych
faksowych w postaci załączników do wiadomości
e-mail. IP- Fax pozwala na wysyłanie faksów w
kolorze do innych urządzeń bizhub w firmowej sieci.
Do urządzenia można także podłączyć moduł konwencjonalnego faksu.
W pamięci bizhub C203 można zapisać do 2100
adresów, a zgodność z protokołem LDAP umożliwia wygodny, bezpośredni dostęp do firmowej bazy
danych adresów poczty elektronicznej.

O tym, że wydajny druk wysokiej jakości odgrywa
niezmiernie istotną rolę w życiu każdej firmy, nie
trzeba nikogo przekonywać. Bizhub C203 spełnia
w tym zakresie najwyższe wymagania.
■ C203 oferuje wiele specjalnych funkcji drukowania.
Jednym z nich jest tryb plakatowy, w którym można
tworzyć dokumenty w formacie A3, złożone nawet
z 16 arkuszy. Funkcja nakładania obrazu pozwala
kreować niezwykle interesujące prezentacje.
■ Urządzenie bizhub C203 umożliwia drukowanie
bannerów o długości nawet do 1,2 metra.
■ Specjalny tryb czarno-biały umożliwia drukowanie
po wyczerpaniu tonera kolorowego.
■ Urządzenie bizhub C203 wyposażone jest w tryb
oszczędności – oszczędza się wówczas nawet
50% tonera, co znacznie obniża koszty.
Bizhub C203 może współpracować z finiszerem.
Można dzięki temu tworzyć profesjonalne dokumenty
(np. foldery), co podnosi prestiż i jakość przekazu
informacyjnego firmy.
■ Moduł dziurkujący umożliwia wykonywanie czterech otworów w każdym wydrukowanym arkuszu.
■ Finiszer może wykonywać również broszury.
■ Bizhub C203 oferuje możliwość podłączenia modułu ze skrzyniami odbiorczymi, przeznaczonymi na
wydruki dla określonych użytkowników.
■ W przypadku skromniejszych wymagań, taca separatora dokumentów stanowi użyteczną alternatywę,
służącą np. do oddzielania wydruków od faksów.
Znaczna automatyzacja pracy zwiększa efektywność
zastosowań druku urządzenia bizhub C203:
■ Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu druk
kolorowy jest stosowany tylko wówczas, gdy jest
potrzebny.
■ Automatyczny wybór papieru pozwala uniknąć
omyłkowych wydruków w niewłaściwym formacie.
■ Automatyczne obracanie obrazu przenoszonego
na papier umożliwia zakończenie druku zlecenia,
nawet jeżeli w podajniku nie ma już arkuszy we
właściwym położeniu.
■ Funkcja automatycznej zmiany rozmiarów dokumentów umożliwia zmniejszanie oryginałów –
z formatu A3 do A4. Ułatwia przechowywanie
dokumentów w archiwach. Funkcja ta pozwala
również na powiększanie oryginałów, oczywiście
również całkowicie automatyczne.

Opcje wykańczania
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Dbamy o dane:
cenne funkcje specjalne

Możliwość sprawnego administrowania urządzeniami oraz ochrona danych to priorytetowe
kwestie dla każdej, nawet najmniejszej, firmy.
Bizhub C203 spełnia w tym zakresie najwyższe
wymagania, a to dzięki pakietowi oprogramowania PageScope. Umożliwia on niezwykle łatwe
administrowanie urządzeniami. Zastosowanie
wysokich standardów bezpieczeństwa przez
Konica Minolta sprawia, że niewielkie, kolorowe
urządzenie wielofunkcyjne przewyższa inne
urządzenia w swojej klasie pod względem ilości
funkcji.

PageScope Web Connection
Dostępna za pomocą standardowej przeglądarki
WWW praktyczna aplikacja, która w znaczny sposób ułatwia monitorowanie urządzeń. Użytkownicy
mogą wyświetlać informacje o stanie urządzeń na
ekranach komputerów osobistych, sprawdzać zapasy papieru i tonera, określać miejsca przeznaczenia
skanowanych obrazów, kontrolować i zmieniać
ustawienia oraz w wygodny sposób korzystać ze
skrzynek. Funkcja PS Direct Print umożliwia drukowanie różnych formatów dokumentów, niezależnie
od sterowników i oryginalnych aplikacji użytych do
ich edycji.

PageScope Workware

Gwarancja bezpieczeństwa

Niezwykle użyteczne oprogramowanie, które ułatwia
posługiwanie się dokumentami. Za pomocą PageScope
Workware można przekształcać drukowane dokumenty oryginalne na ich wersje elektroniczne, zarządzać
wszystkimi rodzajami dokumentów przechowywanych
w komputerze i rozprowadzać elektroniczne informacje. Użytkownicy mogą przeglądać miniatury plików
bez otwierania aplikacji źródłowych, wyszukiwać pliki
za pomocą słów kluczowych, z pełną obsługą wyszukiwania tekstowego dzięki OCR; a także wyszukiwać
pliki według autorów, tytułów lub dat oraz wysyłać je
w postaci załączników wiadomości e-mail (za pomocą
zwykłego przeciągania i upuszczania).

Zastosowane w urządzeniu bizhub C203 zabezpieczenia zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa.
Dzięki nim możemy być pewni, że dane użytkowników
czy informacje poufne nie zostaną odczytane przez
osoby postronne. Funkcje zabezpieczające obejmują również szyfrowanie plików PDF, co chroni przed
nieuprawnionym dostępem do zapisanych w formacie
PDF danych. Dostępu do elektronicznych zasobów
broni szyfrowanie dysku twardego. Z kolei bezpieczeństwo poczty elektronicznej zapewnia szyfrowanie
S/MIME. Spełniając surowe wymagania firmy Konica
Minolta w zakresie ochrony danych, bizhub C203 jest
zgodny ze standardem Common Criteria i posiada
certyfikat ISO 15408 EAL3.

Print Status Notifier
Ten wygodny program pomocniczy jest szczególnie
użyteczny, gdy bizhub C203 pracuje jako centralne
urządzenie w sieci. Komunikaty wyświetlane na ekranach komputerów osobistych informują użytkowników
o stanie ich urządzeń i postępach w realizacji zlecenia. Całkowicie eliminuje to zbędne wycieczki do drukarki. Użytkownicy nie muszą osobiście sprawdzać,
czy zlecone zadanie drukowania zostało już wykonane
i mogą skupić się na innych, istotniejszych zadaniach.

Zgodność z systemem Windows Vista
Łatwa instalacja za pomocą DPWS
(Device Profile for Web Services),
a także bezpośrednie skanowanie
i drukowanie plików XPS.

Bizhub C203 stanowi połączenie pomysłowych
rozwiązań z całą gamą użytecznych funkcji.
O przydatności tego urządzenia decyduje jakość
i wydajność, zaawansowane możliwości, prostota
obsługi oraz rozbudowany system ochrony danych.
Duża ilość dodatkowych funkcji znacznie poszerza
zakres zastosowań. Bizhub C203 stanowi wygodne
i wszechstronne rozwiązanie komunikacyjne, odpowiednie dla każdej firmy mniejszych rozmiarów.

Specyfikacja techniczna
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania
Elektrostatyczne kopiowanie laserowe,
tandem, pośrednie
Toner system
Toner polimeryzowany Simitri® HD
Copy/print speed A4
W kolorze do 20 s./min
W czerni i bieli do 20 s./min
Prędkość kopiowania / druku A3
W kolorze do 12,5 s./min
W czerni i bieli do 12,5 s./min
Czas oczekiwania na uzyskanie
pierwszej kopii/wydruku (A4)
Kolorowej 11,7 s (A4)
Czarno-białej 7,7 s (A4)
Czas przygotowania do pracy
Około 80 sek.
Rozdzielczość kopii
600 x 600 dpi
Odcienie szarości
256 odcieni
Liczba kopii
1–999, tryb przerwania operacji
Format dokumentów oryginalnych
A5– A3
Powiększanie
25-400% w odstępach co 0,1%,
automatyczna zmiana rozmiarów
Funkcje kopiowania
Wstawianie rozdziałów, okładek i stron
Wydruk próbny, wydruk służący
do regulacji ustawień
Sztuka cyfrowa, ponowne wywoływanie
zleceń, pamięć ustawień zleceń,
tryb plakatowy, nadruk, stemplowanie,
Ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość druku
Odpowiednik 1 800 x 600 dpi
Procesor kontrolera
PowerPC MC7447 @ 1 GHz, 64-ro BITOWY
Język opisu strony
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3
Systemy operacyjne
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Obsługa Windows VISTA DPWS
Server 2000/2003/2003 x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Funkcje drukowania
Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF,
XPS, PDF oraz szyfrowanych plików
w formacie PDF

Drukowanie dokumentów zapisanych
w pamięci USB (opcja)
Łączenie druku na różnych nośnikach
i druku jedno i wielostronnego w ramach
jednego zlecenia (Mixmedia i Mixplex)
Programowanie zleceń - funkcja „Easy Set”
Nadruk, znak wodny, ochrona przed
kopiowaniem,
Tryb oszczędzania tonera

Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania
W kolorze do 70 s. oryginału/min.
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik
dokumentów)
W czerni i bieli do 70 s. oryginału/min.
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik
dokumentów)
Rozdzielczość skanowania
Maks.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania
Skanowanie sieciowe TWAIN
Skanowanie do poczty elektronicznej
Skanowanie do FTP
Skanowanie do SMB
Skanowanie do skrzynki
Skanowanie do DPWS
Skanowanie do USB (opcja)
Formaty plików
JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF,
Zaszyfrowane pliki PDF
Miejsca przeznaczenia
zeskanowanych obrazów
2 100 (pojedynczy odbiorca + grupa),
obsługa LDAP
Funkcje skanowania
Adnotacje (tekst/godzina/data)
w plikach PDF
Do 400 programów zleceń

Specyfikacja faksu
Standard faksu
Super G3 (opcja)
Transmisja faksów
Analogowa, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksów
Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksów
MH, MR, MMH, JBIG
Modem faksowy
Transmisja z prędkością do 33,6 Kb/s
Miejsca przeznaczenia faksów
2 100 (pojedynczy odbiorca + grupa)
Funkcje faksowe
Polling
Przesunięcie transmisji w czasie
PC-Fax,
Odbiór do skrzynki poufnej
Odbiór do e-Mail, FTP, SMB

Specyfikacja systemowa
Pamięć wewnętrzna
1024 MB
Wewnętrzny dysk twardy
60 GB
Interfejsy komunikacyjne
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T
Ethernet, USB 2.0
Automatyczny podajnik dokumentów
Do 100 sztuk oryginalnych dokumentów
Format papieru
A6–A3, druk bez marginesów
Papier na transparenty,
maks. 1200 x 297 mm
Indywidualnie wybrane formaty papieru
Gramatura papieru
64–271 g/m2
Pojemność pojemników na papier
Standardowo: 1150 arkuszy
Maks.: 3650 arkuszy
Pojemność odbiorcza
Maks.: 1200 arkuszy
Automatyczny druk dwustronny
A5–A3, druk bez marginesów
64–256 g/m2
Tryby wykańczania (opcje)
Offset, grupa, sortowanie, zszywanie,
dziurkowanie,składanie na środku, broszura
Liczba kopii/wydruków (miesięczna)
Zalecana: 25 000
Maks.: 35 000
Pobór mocy
220-240 V / 50/60 Hz
poniżej 1,5 KW (system)
Wymiary urządzenia (Sz. x Gł. x W., mm)
640 x 849 x 770
Waga urządzenia
Około 99 kg

Funkcje systemowe
Bezpieczeństwo
ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny)
Ewidencjonowanie
Do 1 000 kont użytkowników
Obsługa mechanizmów Active Directory
(nazwa użytkownika + hasło)
Definiowanie dostępu użytkowników
do funkcji
Uwierzytelnianie biometryczne (na podstawie układu żyłek w palcach) (opcja)
Czytnik kart IC-Card (opcja)
Serwer Acount Manager (opcja)
Oprogramowanie
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (wersja testowa)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

Wszystkie specyfikacje pojemności, mierzonej liczbą arkuszy, dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
Wszystkie specyfikacje dotyczące prędkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest skanowany,
kopiowany lub zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.
Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi,
które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:

SPRZEDAŻ-SERWIS-WYNAJEM
Konica Minolta
Business Solutions Polska sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 560 33 00
Fax: + 48 (22) 560 33 03
www.konicaminolta.pl

tel. 32 422 97 71, 32 422 97 72
www.xeroplex.pl biuro@xeroplex.pl
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