
Systemy nowej generacja do zarządzania
dokumentami w Sieci.



Rzeczywista organizacja
dokumentów

Każdego dnia otrzymujemy z różnych źródeł wiele informacji w formie papierowej lub

cyfrowej, odbieranych e-mailem i za pośrednictwem sieci. Wszystkie te dane muszą zostać

posortowane i przetworzone w zależności od potrzeb, np. drukowanie, faksowanie,

kopiowanie itd.

W trakcie przekazywania pomiędzy różnymi źródłami informacje stają się coraz trudniejsze

do odtworzenia. Odbiór informacji w formie elektronicznej nie zawsze uwalnia od tego

problemu. Nie będziesz pierwszą osobą z przepełnioną skrzynką odbiorczą lub dyskiem

twardym. Wyszukiwanie konkretnej informacji często zajmuje dużo czasu, którego nie

zawsze mamy pod dostatkiem.

Gdy znajdziesz dokument, dużo czasu zajmuje jego rozpowszechnienie. Co więcej,

drukarka biurowa nie zawsze znajduje się w sąsiedztwie kopiarki, a faks może być

zlokalizowany nawet na innym piętrze. Wszystkie bardziej zaawansowane czynności, takie

jak zszywanie zestawów lub broszur z okładkami mogą wymagać pracy ręcznej.

Czy nie byłoby fantastycznie gdyby cały przepływ danych - przetwarzanie obrazów,

przechowywanie, dystrybucja wyjściowa - byłyby wykonywane w sposób ciągły 

z jednego miejsca?



... ze scentralizowanego systemu
ruchu sieciowego

Aficio™1035/1045 reprezentuje nową generację
rozwiązań biurowych Aficio™. Są to produkty

wielofunkcyjne: zarządzają dokumentami
departamentu, kierunkując ich przepływem

w sieci. Dla użytkowników dostępny jest duży
wybór aplikacji.

Przetwarzanie obrazów.
Za pomocą opcji sieciowego skanera,
można poradzić sobie w doskonały sposób
z narastającą ilością dokumentów na
twoim biurku.
Przechowywanie
Po zeskanowaniu i przekształceniu doku-
mentów na obrazy, można zachowywać je
na zintegrowanym systemowym serwerze
dokumentów, który umieszcza je
w odpowiedniej lokalizacji; z której można
w dowolnym czasie je pobrać - tworząc
repozytorium dokumentów.
Uzyskiwanie dostępu, wyszukiwanie,
odzyskiwanie
Poprzez plik oprogramowania użytkownicy
będą w stanie uzyskać dostęp do
zapisanej informacji. Ze swojego PC-ta
będą mogli wyszukać i zapoznać się
z dokumentami przechowywanymi
w repozytorium dokumentów.
Wyjście i dystrybucja
Dane zapisane na serwerze dokumentów
mogą zostać wydrukowane, kopiowane
i/lub faksowane. Z serwera dokumentów
mogą także zostać ponownie wydruko-
wane, faksowane lub rozdystrybuowane
w formie elektronicznej. Może to wykonać
zawsze jeśli zajdzie taka potrzeba, przez
każdego użytkownika podłączonego do

sieci. Jako dodatkową zaletę można
wymienić możliwość obróbki końcowej
drukowanych danych w profesjonalny
sposób w zależności od preferencji
użytkownika.

Technologia 
oszczędzania czasu
Wyposażony w rewolucyjną technologię Ricoh -
QSU oraz szeroki wybór funkcji i możliwości, 
Ricoh Aficio™1035/1045 umożliwia wykorzystanie
wszystkich możliwości aplikacji z maksymalną
wydajnością przy obniżonym zużyciu energii! Nowy
system firmy Ricoh - Aficio™ oferuje centralny
system zarządzania dokumentami - dostępny
w każdym momencie dla każdego użytkownika
podłączonego do sieci. Oszczędza to czas
użytkowników, energię oraz pieniądze!

Dzięki użyciu Aficio™1035/1045 jako centralnego

konwertera działu, wszystkie dane z twojej grupy,

kopie/wydruki/zeskanowane dokumenty/faksy, 

mogą zostać efektywnie zapisane, zarządzane

i rozprowadzane.
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Poprzez SmartNetMonitor™ możesz co jakiś czas

otrzymywać informacje o statusie sieci i postępie

druku prac.

Scan Router V2 Lite™ automatycznie przekazuje

zeskanowane dokumenty do adresatów.

DeskTopBinder V2 Lite™ umożliwia użytkownikowi

archiwizację, zarządzanie i dystrybucję plików

poprzez Scan Router V2 Lite™.

Ustawianie pulpitu dokumentu

W miejscu pracy, dodatkowe miejsce do
przechowywania danych jest kosztowne i nie

zawsze dostępne. Szafki na ogół są zapełnione
dokumentami, uniemożliwiając odnalezienie
poszczególnych informacji. Zastanówmy się

jaki będzie wzrost wydajności pracy gdy
informacja będzie dostępna w formie cyfrowej

i gotowa do wydruku z jednego centralnego
miejsca? Z Aficio™1035/1045 stanie się

to faktem.

Obraz i zachowywane pliki
Opcjonalny zestaw drukarka/skaner dla
Aficio™1035/1045 służy jako narzędzie do
wewnętrznego systemu składowania. Użytkownicy
mogą wydrukować swoje prace na papierze
w rozdzielczości 600 dpi i od razu zapisać przekon-
wertowane pliki na serwerze dokumentów, służącym
do przechowywania dokumentów. Pliki już zapisane
w formacie cyfrowym mogą być także wysłane do
serwera dokumentów celem późniejszego
przetworzenia i reprodukcji.

Pozyskiwanie plików z PC-ta
Wszystkie dane grupy w formie wydruków/zeskano-
wanych dokumentów/faksów mogą być zachowane
na serwerze dokumentów Aficio™1035/1045.
Poprzez oprogramowanie dostarczone z zestawem
drukarki/skaner, użytkownicy mają możliwość
przeglądania i zarządzania wszystkimi zapisanymi
danymi ze swego PC-ta. SmartNetMonitor™,
DeskTopBinder V2 Lite™ oraz Scan Router V2 Lite™
dostarczają możliwości odpowiedniego zarządzania
dokumentami z poziomu pulpitu! Zapisane doku-
menty mogą być dystrybuowane w każdy żądany
sposób. Można je przeglądać, organizować
i udostępniać wybranemu odbiorcy. Aficio™1035/1045
funkcjonuje dla grupy użytkowników jako
repozytorium dokumentów, do którego możliwe
jest dodawanie dodatkowych informacji oraz
możliwy jest dostęp w każdym momencie.

Łatwe wyszukiwanie 
i odtwarzanie
Aby zapewnić poprawne odtwarzanie danych
z Serwera Dokumentów, oprogramowanie
DeskTopBinder V2 Lite™ pozwala użytkownikom
wyszukiwać dokumenty po nazwie użytkownika,
nazwie plików oraz dacie utworzenia. Te funkcje
mogą być w razie potrzeby modyfikowane. 
W mgnieniv oka otrzymamy gotowy do użycia
poszukiwany dokument.



Opcjonalny mailboks o 9 tacach odbiorczych oraz

wielopólkowy finisher z dziurkaszem 

na 2 lub 4 dziurki.

Wysyłaj faksy bezpośrednio z PC-ta za pomocą 

oprogramowanie LAN-FAKS.

Korzystaj z szybkiego drukowania
i optymalnej dystrybucji

Czy twój obecny system jest zaopatrzony we
wszystkie potrzebne użytkownikowi aplikacje?
Z użyciem Aficio™1035/1045 głównego punktu

twojej sieci, w trakcie korzystania z profesjo-
nalnych aplikacji do obsługi wydruków

użytkownicy mogą kopiować, drukować,
skanować i faksować. 

Centralny system wydruków
Użytkownicy sieci mogą drukować swoje pliki
bezpośrednio do Aficio™1035/1045 i uzyskiwać
wydruki w dowolny żądany sposób. Gdy potrzebują
zszytych/przedziurkowanych dokumentów,
znakowania lub numerowania, wszystko to może
być ustawione z poziomu centralnego systemu
wydruków. Dzięki nowej konstrukcji tacy odbiorczej
o dużej pojemności, użytkownicy mają możliwość
wyboru 4 różnych pozycji zszywania dla dokumentów
o objętości do 50 stron A4. Dodatkowo, w tym
samym opcjonalnym zestawie tacy odbiorczej
możliwe jest wykonywanie dziurkowania: 2 lub
4 otworowego. Zastanówmy się, jaki czas
zaoszczędzą użytkownicy gdy nie będą musieli
najpierw drukować, następnie wykonać na oddzielnej
kopiarce żądanej liczby kopii oraz wykańczać
dokumentów ręcznie! Więcej, z opcjonalnym mail-
boksem o 9 tacach, użytkownicy mogą dotrzeć
szybko do spersonalizowanych lub grupowych tac.
Aficio™1035/1045 używa Funkji obsługi
dokumentów poufnych Locked Print™. Jest to
funkcja drukowania zamkniętego, która przechowuje
poufne wiadomości z dala od osób niepowołanych.
Potwierdzenie ID użytkownika i hasła na panelu
operacyjnym uruchamia proces drukowania pracy.

Materiały łączone, pochodzące
z różnych źródeł
W procesie składania prezentacji, często używamy
informacji z różnych elektronicznych źródeł: pliki
tekstowe, arkusze kalkulacyjne, slajdy itd. Do
stworzenia prezentacji z takiego materiału
potrzebny jest czas i duży nakład pracy. Dzięki
funkcji bindowania (sterownik RPCS™) na
Aficio™1035/1045 użytkownicy mogą łączyć pliki
stworzone w różnych elektronicznych formatach -
Word, Excel, Power Point itd. oraz wydrukować je
jako jeden dokument. Oczywiście ten “łączony” plik
może być powielany w dowolnej liczbie i poddany
procedurom obróbki koncowej w różny sposób.

Ponowne drukowanie,
faksowanie i dystrybucja
Jak często pracownicy w twoim biurze drukują/
kopiują/faksują te same dokumenty?
Z Aficio™1035/1045 nie ma potrzeby przecho-
wywania w formie papierowej kopii często
używanych dokumentów celem ich kopiowania.
Gdy wszystkie prace mogą być zapisane na
zintegrowanym serwerze dokumentów systemu,
użytkownicy mogą drukować każdą pracę na
żądanie i usuwać wydruki na życzenie.

Faks do PC
Jeżeli zainstalujesz funkcję Faksu możesz przesyłać
wiadomości faksowe z Aficio™1035/1045, jak
również z twojego PC-ta. Obniży to znacznie liczbę
wykonywanych czynności przy wysyłaniu faksu.
Nie potrzebujesz już drukować dokumentów, by
następnie je wysłać faksem. Jest to prawdziwa
dystrybucja zza biurka!

Bindowanie pracy pozwala 

dokumentom utworzonym 

elektronicznie w wielu formatach,

na ich połączenie w jedną pracę

i wydrukowanie w całości.



Aficio™1035/1045 może zostać rozszerzone o moduł

faksu, drukarki lub drukarki/skanera.

Dzięki Sterownikowi RPCS™ opartemu na ikonach,

każda praca jest w zasięgu jednego kliknięcia.

Aficio™1035/1045 może poszczycić się dużą

pojemnością papieru, 3.550 arkusy.

Energia-, Czas-, Koszty-
Odpowiednie rozwiązania

Wszystkie te złożone opcje wydruków nie
wpływają na wydajności Aficio™1035/1045.

Nowy rewolucyjny system Ricoh’a jest
zaprojektowany, by dostarczać maksymalnej

wydajności przy minimalnym poborze energii.

Łatwe do zarządzania.
Rozwiązania “wszystko 
w jednym”
Aficio™1035/1045 jest więcej niż tylko cyfrową
kopiarką. Łatwo rozszerzalny o moduł wielofunk-
cyjnego faksu, drukarki i moduł drukarka/skaner,
pracuje jako centralne urządzenie drukujące
w biurze. Aficio™1035/1045 jest urządzeniem
ekonomicznym, oszczędzającym miejsce oraz
łatwym w obsłudze!

Nagrzewanie/Czas powrotu 
do gotowości
Gdy przygotowujesz się do spotkania, a wszystko
idzie zgodnie z planem, twoja kopiarka nie powinna
wyłączać się lecz być w ciągłej gotowości celem
wykonania kopii, na które czekasz.
Aficio™1035/1045 wyposażone w nową technologię
Ricoh -QSU, praktycznie eliminuje ten problem.
Czas nagrzewania do druku wynosi około
15 (Aficio™1035) lub 20 sekund (Aficio™1045).
Czas powrotu do gotowości to maksymalnie
10 (Aficio™1035) lub 15 sekund (Aficio™1045)
nawet po dłuższej przerwie, gdy urządzenie nie
było używane. Z technologią oszczędzania energii
osiągasz stałą wydajność niemal na zawołanie.
Z kopiowaniem/drukowaniem 35/45 kopii na
minutę, system zszywa, dziurkuje, a nawet drukuje
w trybie duplex ze zbliżoną szybkością. Jest dużo
powodów, by używać tych zaawansowanych
funkcji! Łącząc szybkość z imponującą pojem-
nością papieru 3.550 arkuszy, Aficio™1035/1045
zawsze dostarcza produkt na czas.

Drukowanie za jednym
naciśnięciem przycisku
Ricoh Aficio™1035/1045 wyposażony jest we
własny język drukowania nowej generacji RPCS™
(ciąg poleceń drukowania). Jako że ikona RPCS™
jest umieszczona na pasku zadań, do każdej pracy
wystarczy tylko jedno “kliknięcie”. Użytkownicy
mogą zapisywać różne ustawienia drukarki dla
różnych prac oraz zapisywać je pod ikoną utworzoną
przez siebie. Ustawienia typowych prac zostały
utworzone i umieszczono je pod ikoną użytkownika.
Użytkownicy nie będą już unikać wykonywania
kopii dwustronnych, zszywania, dziurkowania oraz
innych funkcji, aby bez dodatkowego wysiłku
tworzyć bardziej profesjonalne dokumenty.



Aficio™1035/1045 jest

wyposażone w duży 

i logicznie zorganizowany

aktywny wyświetlacz LCD.

Poprzez przyjazny użytkownikowi panel operacyjny,

użytkownicy w prosty sposób mogą przełączać się

pomiędzy różnymi funkcjami:

Kopiowanie

Serwer dokumentów

Faks

Drukowanie

Skaner

Zaprojektowane przyjaźnie dla
użytkownika i w celu łatwej

administracji siecią

Dzięki szerokiej gamie funkcji przyjaznych dla
użytkownika, będą oni mogli korzystać z zalet

wszystkich możliwości zarządzania
dokumentami, dostępnych na Aficio™1035/1045.

Dodatkowe aplikacje, takie jak ScanRouter
V2 Lite™ i DeskTopBinder V2 Lite™ pozwola

użytkownikom na dowolne zarządzanie swoimi
dokumentami. Dzięki standardowym kodom

użytkownika zapewnione jest w twojej grupie
bezpieczeństwo osobistych dokumentów.
Co więcej, standardowe oprogramowanie

SmartNetMonitor™ usprawnia w istotny sposób
administrację sieci. Pozwala ono administra-

torowi monitorować całkowite koszty
posiadania (TCO) i dystrybucji materiałów.

Przyjazny użytkownikowi duży,
dotykowy wyświetlacz
Aby uczynić użytkowanie jak najprostszym,
Aficio™1035/1045 wyposażone jest w duży
dotykowy wyświetlacz LCD. Przyciski są
rozmieszczone w logiczny sposób, tak że prawie
wszystkie ustawienia mogą być dokonywane
z poziomu pierwszego ekranu wyświetlacza LCD.

Odbitki próbne - Proof Print™
Poprzez wybranie na Aficio™1035/1045 trybu
Proof Print™ użytkownicy mogą tworzyć testowe
wydruki dokumentów, by sprawdzić ich wygląd
przed przystąpieniem do właściwego druku. Jeżeli
nie jesteście zadowoleni z wyników, można
zmienić ustawienia i sprawdzić ponownie efekt.
Oszczędzi to czas i materiały!

Niezależność od platformy
Aficio™1035/1045 obsługuje platformy takie jak:
Microsoft® Windows®, Apple Macintosh a także
środowiska Unix® (Sun Microsystems® Solaris 7,
Sun OS 4.1.x) oraz Red Hat® 6.2.

Zdalne zarzadzanie
Ricoh Aficio™1035/1045 może być monitorowane
i zarządzane zdalnie poprzez używanie oprogra-
mowania SmartNetMonitor™. Pozwala to na
zdalne uzyskanie informacji o jakimkolwiek błędzie
systemu w sieci oraz całej grupie drukarek celem
łatwego monitoringu i zarządzania. Otrzymując co
jakiś czas informacje o ilości papieru/tonera,
statusie działania urządzeń oraz o niezbędnych
danych o pracach, będziesz miał kompletny
przegląd działania systemu druku sieciowego.

Obsługa pulpitu
Opcjonalny zestaw drukowanie/skanowanie
dostarczone jest z przyjaznym użytkownikowi,
oprogramowaniem zarządzania dokumentami.
ScanRouter V2 Lite™ jest narzędziem
przekształcającym informacje papierowe na forme
elektroniczna, które automatycznie przekazuje
zeskanowane dokumenty do odpowiednich
odbiorców. Szybko integruje się z DeskTopBinder
V2 Lite™, który pozwala użytkownikom zarządzać
lokalnymi archiwami oraz rozpowszechniać
informacje różnego rodzaju takie jak: zeskanowane
dokumenty, pliki aplikacji na komputerze PC klienta,
faksy przychodzące lub pliki zachowane na serwerze.

Optymalizacja 
dystrybucji faksów
Często ciężko jest zapewnić bezproblemowy
przepływ faksów w środowisku firmy. Teraz
z modemem o prędkości 33,6 kbps i szybką
3 sekundową transmisją strony, moduł faksu
Aficio™1035/1045 zamienia faksowanie w szybki
i wydajny przekaz. Dodatkowo, w standardzie
dostarczone jest rozszerzenie G3, które może być
łatwo vaktualniane i łączone szybko z opcją 
LAN-faks, co czyni Aficio™1035/1045 więcej niż
narzędziem przystosowanym do obsługi “ruchu
faksów” o dużym natężeniu.

1.200 szybkich numerów
wybierania
W przypadku typowych urządzeń do faksowania
liczba numerów szybkiego wybierania ograniczona
jest liczbą przycisków, najczęściej 56, Dzięki
aktywnemu wyświetlaczowi LCD, moduł faksu
Aficio™1035/1045 posiada 400 standardowych
numerów szybkiego wybierania, które mogą zostać
rozszerzone do imponującej liczby 1.200 pod
warunkiem dołączenia rozszerzenia JBIG!
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Drukarka
Prędkość druku: 35/45 stron na minutę
Język drukarki: RPCS™/PCL5e/

PCL6/Adobe® PostScript® 3™ (opcja)
Rozdzielczość:

RPCS™: 600 dpi.
PCL5e: 600 dpi/300 dpi
PCL6: 600 dpi
Adobe® Post Script® 3™: 600 dpi/300 dpi

NIB (opcja): Ethernet (100 baza TX/10 baza T)
IEEE1394 (opcja): 2 porty, 6 pinów
Pojemność Pamięci:

32 MB + 64 MB, maks. 96 MB
Protokół Sieciowy: TCP/IPiPX/SPX, NetBEUI, 

Apple Talk (automatyczne przełączanie)
Sterowniki RPCS™/PCL/PS:

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000
Sterownik PS: Macintosh 7.6.1 lub nowszy

Faks
Siec: PSTN, PBX ISDN (opcja)
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3, 

dodatkowo G3 (opcja), G4 (opcja)
Rozdzielczość:

Standard: 8 x 3,85, 7,7 l/mm, 200 x 200/100 dpi
Opcja: 8/16 x 15,4 l/mm, 400 x 400 dpi

Metoda kompresji: MH, MR, MMR, JBIG (opcja)
Prędkość transmisji:

G3: Około 3 sekund (200 x 100 dpi, ITUT
arkusz nr 1, wyłączone TTI, transmisja z pamięci)

G3: Około 2 sekund (200 x 100 dpi, z JBIG,
ITUT arkusz nr 1, wyłączone TTI, 

transmisja z pamięci)
G4: Około 3 sekund 

(200 x 200 dpi, ITUT arkusz nr 1)
Pamięć Strony:

Standard: 2 MB (okolo 160 str.)
Opcja: 32 MB (okolo 1.000 str.)

Szybkie i Przyspieszone Wybieranie:
Standard: 400 numerów szybkiego wybierania
Opcja: 1.200 numerów szybkiego wybierania

(z opcja JBIG)

Informacje podstawowe
Technologia

Elementy skanujące: Płaskiskaner z ruchomym
sensorem obrazu CCD

Proces Drukowania: Podwójna laserowa wiązka
skanująca i drukowanie elektro-fotograficzne

Wymiary: Około 670 x 650 x 720 mm
Główne Funkcje:

Standard: Kopiarka/Serwer Dokumentów
Opcja: Drukiarka/Skaner/Faks

Czas Nagrzewania:
Aficio™1035/Aficio™1045: 15/20 sekund

Czas wyjscia z trybu oszcedzania energii:
Aficio™1035/Aficio™1045: 10/15 sekund

Prędkość Pierwszej Kopii: 
Aficio™1035/1045: 4,5/3,6 sekund

Prędkość Kopiowania Ciągłego: 
Aficio™1035/1045: 35/45 kopii na minutę

Pojemność Pamięci:
RAM: Standard: 32 MB

Opcja: 32 MB
HDD: 10 GB

Rozdzielczość: 600 dpi
Skala Szarości: 256 poziomów
Format Oryginału: Max. A3
Pojemność Wejściowa Papieru:

Standard: 2 x taca na 500 arkuszy
Podajnik ręczny na 50 arkuszy

Opcja: 2 x taca na 500 arkuszy
LCT 1500 arkuszy

Maksymalnie: 3.550 arkuszy
Kaset na Papier:

Standard: Wewnętrzna taca 500 arkuszy, 
z pólka na 250 arkuszy

Opcja: 1 taca na 125 arkuszy
Zewnętrzna taca na 125 arkuszy

lub Finisher na 1000 arkuszy
lub Finisher o kilku tacach na 2500 arkuszy

Mailboks o 9 tacach odbioru 
(każda taca na 100 arkuszy)

Oraz taca na 500 arkuszy
Dupleks: A5-A3 przeplywowy 
Zmniejszenie: 93, 82, 75, 71, 65, 50, 25%
Powiększenie: 115, 122, 141, 200, 400 %
Zoom: 25% - 400% skokowo co 1%

Ricoh wierzy w ochronę naturalnych, cennych, surowców.
Ta broszura wydrukowana jest na papierze przyjaznym
środowisku.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi
ich właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Kolory w tej broszurze mogą nieznacznie
odbiegać od oryginału.

Ricoh deklaruje zgodność produktu z wytycznymi
ENERGY STAR w zakresie oszczędności energii.

Opcje
• ARDF
• Dodatkowe kasety na papier
• Taca odbioru - jedna półka
• Finisher na 1000 arkuszy
• Finisher o wielu tacach odbioru
• Mailboks z 9 półkami odbioru
• Kasety dużej pojemności
• Zestaw do dziurkowania (2-4 dziurki)

Specyfikacje

ISO9001 Certified
JMI-0125

QS Accreditation
 R009

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa, Polska
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
Home Page: http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl
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do druku użyto farby Ecolith
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