
Přijměte pozvání na prezentaci integrovaných řešení 
Lexmark do našeho nového showroomu ve 22. patře 
budovy City Tower, Praha 4 Pankrác. Rezervujte si vhodný 
termín na info@lexmark.cz.

Tiskněte méně. Ušetřete více.

Tisknout méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale 
když zvážíte, že firmy v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obratu a že aktivní správa tisku může snížit náklady 
na kancelářský tisk až o 30 % (1), dává to velmi dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují 
inovační způsoby úspory času, snižování nákladu a omezování dopadu na životní prostředí. Trvale se snažíme 
pomáhat vám tisknout méně a ušetřit více.
(1) Zdroj: InfoTrends/CapVentures,„Prognóza síťových dokumentových řešení 2007–2012, jednotka konzultačních služeb v oblasti síťových dokumentových řešení“, Srpen 2008
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Lexmark Integrovaná řešení

Integrovaná řešení Lexmark (LeSF)

Systém integrovaných řešení Lexmark (LeSF) umožňuje spouštět 
aplikace na samotném zařízení prostřednictvím dotykové 
obrazovky. Tyto zabudované aplikace běží nezávisle na serveru, 
čímž zjednodušují a zrychlují práci s elektronickými dokumenty, 
správu zařízení a zejména nastavení jednotlivých aplikací podle 
přání uživatele. Díky možnosti instalovat přednastavené ovladače 
s vhodnými funkcemi pro všechny uživatele pomůžete ve své firmě 
zavést správné návyky během několika sekund. Naše nové modely 
jsou kromě toho dodávány s vylepšenými funkcemi ekologického 
provozu, například režimy Eco & Quiet, které optimalizují spotřebu 
energie a snižují hluk.

Rámec pro integrovaná řešení (LeSF)
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Aplikace Lexmark 
USB e-mail
Odeslání e-mailu a ukládání na FTP 
server přímo z USB klíce

Zákaznická podpora
E-mailové upozornění ze zařízení, 
které vyžaduje pozornost

Používání MFP
Doručení e-mailu o používání tisku, 
skenování, kopírování a faxu

Vlastní pozadí
Změna pozadí obrázku dotykové 
obrazovky

Obrazovka při nečinnosti
Přizpůsobení spořiče obrazovky

Kopírování karet
Zjednodušení kopírování 
identifikačních karet

Profily kopírování
Rychlý a snadný přístup koncového 
uživatele do přizpůsobeného 
nastavení kopírování

Ekologické kopírování
Intuitivní a snadné – úspora toneru 
a papíru až o 87 %

Vzdálené kopírování
Barevné kopie 
z monochromatického zařízení a 
výstupy na barevnou tiskárnu

Skenování na pevný disk
Tisk uložených dokumentů, kdykoliv 
je potřeba

Uživatelské výzvy
Výzvy na přidání elektronického 
indexu při skenování dokumentů

Skenování do sítě
Konverze a uložení tištěných 
materiálů na sdíleném místě

MyShortcut
Vytvoření personalizovaných 
odkazů na kopírování pro 
zjednodušení společných úloh

Showroom
Zobrazení přizpůsobitelné 
prezentace na barevné dotykové 
obrazovce multifunkčního zařízení 
Lexmark, čímž se barevný displej 
využije jako  
komunikační portál


