Uw systeem verwerkt gevoelige
bedrijfsgegevens, die moeten
worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Tot op
heden ging een hoog niveau
van gegevensbescherming in de
meeste gevallen ten koste van
prestatie. Toshiba zet een nieuwe
standaard: de harddiskbeveiliging met Wipe-technologie. Met
deze technologie bent u ervan
verzekerd dat bedrijfskritische
informatie niet in verkeerde
handen terecht komt.

De 256 bits AES algortime encryptie vindt plaats op de harde
schijf zelf in plaats van in de
MFP. Bovendien moet de MFP
zichzelf steeds met een unieke
code identificeren voordat toegang tot de data wordt verleend.
Zodra de harde schijf wordt ontkoppeld van het systeem, wordt
de encryptiesleutel ogenblikkelijk
gewist. Daardoor is alle informatie op de harde schijf in één klap
onleesbaar voor onbevoegden
die de schijf op een ander systeem willen uitlezen. De realtimeencryptie op de veilige harddisk
van Toshiba levert daarentegen
geen enkel performanceverlies op.

De harddiskbeveiliging met
Wipe-technologie is de kroon op
de totale beveilingsaanpak van
Toshiba. Die gaat van toegangsbeveiliging en inzicht in gebruik
tot het totstandbrengen van
data-integriteit en het beveiligen
van de communicatie.

Configuratie
Automatische
documenteninvoer
MR-3021/MR-3022

Finisher,
hangend
MJ-1031

Finisher,
meerdere
hechtposities
MJ-1101

Afdekplaat voor
originelen
KA-3511PC

Perforatieunit
MJ-6103

Werktafel
KK-4550

Finisher,
rughechten
MJ-1106

Groot papiermagazijn
KD-1028A4

Onderzetkast met papierlade
KD-1027

Extra papierlade
MY-1035

Brochure

Databescherming op het
hoogste niveau
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Geavanceerde beveiliging

Colour
Manager
■ Optimale bescherming van bedrijfskritische informatie
dankzij Toshiba‘s innovatieve harddiskbeveiliging
■ Intelligente multifunctionaliteit die aan al uw behoeften
voldoet
■ Prachtige kleuren voor een voortreffelijke documentkwaliteit
■ Gebruiksvriendelijke bediening voor een efficiënte
werkstroom
■ Probleemloze integratie in uw netwerk
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Networking Documents.
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e-BRIDGE-software voor
extra productiviteit:
■ e-BRIDGE Re-Rite – geïntegreerde tekstherkenning zet
uw papieren documenten om
in volledig te doorzoeken en te
bewerken Office-documenten.

Gebruiksvriendelijke printerdriver met sjablonen voor meer effectiviteit

Snel, efficiënt, productief:
uw intuïtieve workflowplatform
De Toshiba kleurensystemen in de e-STUDIO4540CSE-serie leveren productiviteit waar u en uw medewerkers intuïtief gebruik van kunnen maken. Met een
platform waarin alles is gericht op een moderne digitale documentenstroom.
Vandaag klaar voor de toekomst

Eén platform voor al
uw documentwensen

Hoge productiviteit en
groot gebruiksgemak

De e-STUDIO4540CSE kleuren-

Het unieke e-BRIDGE-besturingssysteem is de sleutel tot
topprestaties. Deze prestaties kunt u zelfs nog verder
opschroeven als applicaties
daarom vragen. Printen, scannen, kopiëren en faxen over
het hele bedrijfsnetwerk: dat
spreekt vanzelf. Daarnaast
kunt u de status en kosten
van opdrachten gemakkelijk
bijhouden, hoeveel systemen
u ook hebt aangesloten.

De nieuwe universele printerdriver vereenvoudigt het gebruik.
Elke gebruiker kan verschillende
e-STUDIO-systemen benaderen
en aansturen via één driver. Ook
de bediening is plezieriger dan
ooit. Het heldere lcd-touchscreen met zijn ergonomische
gebruikersinterface biedt toegang tot alle functionaliteiten:
bijvoorbeeld de one-touchsjablonen die elke gebruiker
kan instellen.

systemen zijn zo eenvoudig te
beheren en te bedienen, dat u
vrijwel meteen van alle mogelijkheden gebruik kunt maken.
Zo kunt u ze soepel en veilig
integreren in uw bestaande
netwerkomgeving. En dankzij
hun open architectuur zijn
applicaties probleemloos toe
te voegen. Denk aan mobiel
printen of cloud computing.

BR4540cseNL1109.indd 3-4

Topprestaties voor efficiency
en productiviteit
Met deze kleurenserie zijn de
prestaties voor printen, scannen
en kopiëren verder toegenomen.
Slim ‘tandemprinten’ verhoogt
daarnaast de snelheid van grote
printopdrachten doordat ze
verdeeld worden over
verschillende systemen.
Dankzij de ruime invoer- en
papieropties zijn zelfs complexe
printopdrachten geen probleem.
De systemen in deze serie
kunnen overweg met papiergewichten van 64 tot 280 g/m2.
Alle vijf modellen in de
e-STUDIO4540CSE-serie kunnen
worden geleverd met een ruime
keuze aan papierladen en
afwerkingsmogelijkheden. Of

het nu gaat om perforeren,
hechten of rughechten, de
afwerkingsmogelijkheden geven
alle ruimte aan uw creativiteit.

De voordelen op een rij
■ De e-STUDIO-kleurensystemen: voor elk team en elke
afdeling de juiste keus.
■ Printen met een snelheid tot
45 kleurenpagina’s per minuut,
scannen tot 57 pagina’s per
minuut.
■ e-BRIDGE-technologie voor
snelle documentverwerking
en eenvoudige software-uitbreidingen.
■ Tijdbesparende en intuïtieve
bediening dankzij het grote
lcd-touchscreen bedieningspaneel en de nieuwe ergonomische printerdriver.

■ e-BRIDGE Capture & Store –
scant, herkent en rangschikt
uw documenten en slaat ze
op de juiste locatie op, letterlijk met één druk op de knop.
■ Follow-me & accounting
– software voor flexibele
distributie en transparante
kostenallocatie van printopdrachten.
■ TopAccess – web-based
beheertool voor alle
e-BRIDGE-systemen.
■ e-BRIDGE Fleet Management System – centraal
beheer en aansturing van
alle Toshiba systemen in
uw organisatie: van tellerrapportages en bestellingen
van verbruiksmaterialen tot
actuele statusberichten.
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