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Lexmark International, Inc.
Izjemna linija črno-belihtiskalnikov/večnamenskih 
naprav tega leta

Vrhunske zmogljivosti, izjemen nabor funkcij in velika dodana vrednost čez celotno 
ponudbo so glavne značilnosti strojne opreme Lexmark. V preteklem letu je družba 
BLI preizkusila sedem črno-belih naprav tega proizvajalca in te značilnosti so 
vedno znova izstopale. Šest naprav si je zaslužilo oznako »Highly Recommended« 
(močno priporočeno) in nato prejelo še nagrado »Pick«, zaradi česar je družba 
Lexmark prejela nagrado družbe BLI zima 2013 za »Izjemno linijo črno-belih tiskal-
nikov/večnamenskih naprav v tem letu«. Čeprav je družba Lexmark od leta 2005 že 
štirikrat prejela nagrado za »Linijo črno-belih tiskalnikov« in »Linijo večnamenskih 
naprav«, je zdaj prvič prejela obe nagradi hkrati, kar je res izjemen dosežek. 
»Stranke si pri črno-belih napravah želijo enostavnosti, storilnosti, zanesljivosti 
in ugodne cene,« je povedala Marlene Orr, višja analitičarka za področje tiskal-
nikov in večnamenskih naprav A4 pri družbi BLI. »Lexmarkove najnovejše črno-
bele naprave se izkažejo na vseh ravneh in ponujajo robustno izdelavo, izredno 
zanesljivost in najvišjo hitrost v svojem razredu. Programska oprema za potek dela 
in upravljanje ter obsežna orodja za varčevanje sredstev in nadziranje stroškov 
tiskanja še dodajo k celotni vrednosti paketa.«

To so naprave, s katerimi si je družba Lexmark zaslužila to nagrado: serija MS410, 
»Izjemen črno-beli tiskalnik A4 za manjše delovne skupine«; serija MS610, »Izjemen 
črno-beli tiskalnik A4 za srednje velike delovne skupine«; serija MS812, »Izjemen 
črno-beli tiskalnik A4 za celoten oddelek«; seriji MX510/511 in MX610/611, »Izjemna 
črno-bela večnamenska naprava A4 za srednje velike delovne skupine« in serija 
MX710, »Izjemna črno-bela večnamenska naprava A4 za velike delovne skupine.« 
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Nabor Lexmarkovih naprav, ki jih je družba BLI preizkusila v tem koledarskem letu, zaključuje 
model MX310dn, ki je prav tako prejel oznako »Recommended« (priporočeno).

»Družba BLI je v preteklosti Lexmarku že štirikrat podelila nagrado ‘Linija leta’ za naše vrhunske 
črno-bele laserske naprave, kar je odličen dokaz naše robustnosti, zanesljivosti in poslovnih funk-
cij celotne linije, ne glede na cenovni razred,« je izjavil Marty Canning, izvršni podpredsednik pri 
družbi Lexmark in predsednik oddelka Imaging Solutions and Services. »V veliko čast si štejemo, 
da smo že petič prejeli to prestižno nagrado družbe BLI, saj se nenehno trudimo z razvojem pre-
lomnih funkcij in vrhunskih zmogljivosti naših izdelkov.«

Zanesljivost

Družba BLI že leta izvaja najobsežnejše neodvisne preizkuse vzdržljivosti v industriji in vsakemu 
poročilu o laboratorijskih preizkusih doda »certifikat zanesljivosti«, če je naprava v tej kategoriji 
ocenjena vsaj z oceno »zelo dobra«. »Certifikat je naše potrdilo, da strojna oprema lahko prestane 
breme vsakodnevne uporabe v okoljih, katerim je namenjena,« pravi pomožni urednik pri družbi 
BLI, Carl Schell. »Pri sedmih Lexmarkovih črno-belih napravah, ki smo jih preizkusili pred kratkim, 
ni nikoli prišlo do težav pri podajanju papirja in pri nobeni ni bilo potrebno nikakršno popravilo, 
čeprav smo skupaj proizvedli več kot 500.000 strani. Če to ni točno to, kar naj bi visoko zanesljiva 
tehnologija A4 bila, potem ne vem kaj je.«

Odprta arhitektura

Lexmarkova rešitev embedded Solutions Framework (eSF) organizacijam omogoča prihranek 
časa in denarja z razširjanjem funkcionalnosti s pomočjo programske opreme, ki jo je razvil sam 
proizvajalec in drugi proizvajalci. Aplikacije imajo tako lahko daljnosežne posledice, naj se tičejo 
storilnosti, varnosti, upravljanja dokumentov in poenostavljanja obstoječih potekov dela ali ust-
varjanja novih. Poleg tega so v večnamenskih napravah vnaprej nameščene rešitve, kot je »Eco-
copy« (omogoča obojestransko tiskanje in tiskanje več strani na en list za varčevanje s papirjem). 
Funkcija »Forms and Favourites« (arhiv pogosto uporabljanih datotek, ki jih je mogoče natisniti na 
zahtevo) pa je na voljo tako v večnamenskih napravah kot tudi v tiskalnikih. »Rešitev eSF je zmo-
gljiva platforma, ki podjetjem ne omogoča samo dodajanja orodij v skladu z njihovo rastjo, ampak 
napravo tudi spremeni v nekaj več kot navaden kos strojne opreme,« je izjavil Schell. »To je ključni 
razlog za prodajo, še posebej pri običajnih tiskalnikih, ker na trgu ni veliko konkurenčnih naprav, ki 
bi ponujale odprto arhitekturo.«

Od serij naprav, ki so prejele to nagrado, rešitev eSF ponujajo naslednje: MS610, MS812, 
MX510/511, MX610/611 in MX710.

Enostavna uporaba

Pri namizni uporabi Lexmarkov univerzalni tiskalniški gonilnik PCL XL uporabnikom omogoča 
shranjevanje pogosto uporabljanih nastavitev za preprosto tiskanje z enim samim klikom. Pri sami 
napravi so redni vzdrževalni postopki (prilagajanje pladnjev, nalaganje papirja in odstranjevanje 
zagozdenega papirja) popolnoma preprosti, še posebej pa izstopa Lexmarkov vmesnik e-Task, 
ki močno olajša uporabo nadzorne plošče. »Ta barvni prilagodljivi zaslon LCD na dotik nam je 
bil vedno zelo všeč,« pravi Tony Maceri, višji tehnik za preizkušanje pri družbi BLI. »Lexmark ga 
je nedavno nadgradil z izboljšanim menijskim sistemom, ki uporablja predvajalnik Flash in tako 
še dodatno olajša programiranje opravil optičnega branja, kopiranja ali faksiranja. Tudi v serijah 
MS410 in MX310, kjer vmesnik e-Task ni na voljo, je krmarjenje po zaslonu vseeno odlično.«
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»Zeleni« dejavnik

Družba Lexmark ponuja veliko funkcij, ki organizacijam lahko pomagajo pri večji odgovornosti do 
okolja. Standardno obojestransko tiskanje pripomore k nižji porabi papirja, tiskanje v načinu za 
varčevanje s tonerjem lahko podaljša življenjsko dobo kartuše, medtem ko način Eco, po besedah 
proizvajalca, zmanjša porabo energije. Vse to skupaj pa doprinese k nižjim stroškom lastništva. Še 
en lep dodatek je, da so vse »zelene« funkcije gonilnika označene z ikono »lista«. Tako lahko upor-
abniki takoj vidijo, kje lahko zmanjšajo vpliv na okolje. Poleg tega so vse naprave združljive s prila-
godljivim in učinkovitim orodjem Lexmark Markvision Enterprise za upravljanje množice naprav, 
s katerim lahko skrbniki vzpostavijo pravilnike, ki imajo lahko bistven vpliv na okolje. Na primer 
obvezno obojestransko tiskanje, uporabniki imajo lahko možnost predogleda datotek v pomnilniških 
napravah in nato natisnejo samo dejansko potrebne strani. Ob vsem tem pa družba Lexmark vodi 
tudi program, kjer lahko organizacije reciklirajo kartuše. »Očitno je, da imajo Lexmarkove okolju 
prijazne funkcije lahko veliko vlogo pri ‘zelenih’ pobudah v organizacijah,« je povedal Schell.

Kakovost tiska in storilnost

Sedem preizkušenih naprav je prikazalo kakovost tiskanja, ki je bila v splošnem ocenjena kot 
zelo dobra, z ostrim besedilom, gladkimi črtami in širokim razponom sivin ter intenzivnimi temnimi 
površinami. Pri vseh štirih večnamenskih napravah je bilo v splošnem zelo dobro tudi delovanje v 
načinu kopiranja. V smislu tiskalne storilnosti je pet naprav prejelo oceno »zelo dobro«, pri čemer 
sta modela MS812de in MS710de prejela oceno »odlično«. Visoki kakovosti tiskanja je bila kos 
tudi storilnost v načinu kopiranja. »Od najpočasnejše naprave v tej Lexmarkovi skupini (model 
MX310dn s 35 stranmi na minuto) do najhitrejše (model MS812de s 70 stranmi na minuto) je bila 
konsistenca kakovosti tiska in storilnosti neverjetna,« pravi Maceri. »To je samo še en dokaz, da je 
Lexmark v samem vrhu svojega področja v več pogledih.«

Dodatne funkcije

Vse te Lexmarkove serije podpirajo mobilno tiskanje iz naprav, kot so pametni telefoni in tablični 
računalniki, kar je v današnjem čedalje mobilnejšem poslovnem svetu izredno pomembno. Temu 
lahko dodamo še funkcijo Lexmark Coverage Estimator, ki uporabnikom sporoči pokritost natisn-
jenih strani s tonerjem. Večnamenske naprave 510/511, 610/611 in 710 (ta serija ima tudi stekleno 
ploščo v velikosti A4) ponujajo učinkovito optično branje v pomnilniške naprave USB ter programi-
ranje opravil, medtem ko skoraj vse naprave (razen družin MS410 in MX310) ponujajo tudi robustno 
tiskanje iz pomnilniških naprav USB.

Končna ocena

»Vrednost« izdelka ni definirana po formuli, ki upošteva samo nakupno ceno in ceno na stran. 
Tukaj sodelujejo še mnogi drugi dejavniki, nekaj od teh je opisanih tukaj. Zato morajo podjetja in 
uporabniki upoštevati vse in analizirati njihove vplive na vsakodnevna opravila ter na širšo sliko, 
kot sta znižanje skupnih stroškov lastništva in zvišanje donosnosti naložbe. »Kadar govorimo o 
tiskalnikih in večnamenskih napravah, so lahko potrebe strank zelo različne, glede na njihov potek 
dela, proizvodno količino in vejo industrije,« je izjavil Orr. »Družba Lexmark se odlikuje pri zagot-
avljanju širokega nabora možnosti za izpolnjevanje potreb po strojni opremi različnih vrst uporab-
nikov, pa tudi po dodani vrednosti, ker uporabnikom omogoča orodja za prihranek časa, varčevanje 
s sredstvi in denarjem prek programskih rešitev in upravljanja proizvodnje.«

Družbi Lexmark čestitamo ob prejemu nagrade družbe BLI 2013 za »Izjemno linijo črno-belih tis-
kalnikov/večnamenskih naprav leta«.
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O nagradah BLI »Pick«

Družba BLI s svojimi nagradami »Pick« dvakrat na leto poda posebno priznanje v posamezni kategoriji 
tistim izdelkom, ki so na obsežnih laboratorijskih preizkusih prikazali najbolj izjemne zmogljivosti. Enkrat 
na leto pa podeli priznanja proizvajalcem s celotnimi linijami izdelkov, ki so se izkazale za najboljše v 
svojih kategorijah glede na skupne rezultate preizkusov.

Nagrade BLI izstopajo, ker temeljijo na množici strogih laboratorijskih preizkusih, ki trajajo približno dva 
meseca. V to ocenjevanje je vključen tudi obsežen preizkus vzdržljivosti, v katerem vsaka enota nekaj 
časa deluje pri najvišji obremenitvi, kot jo navede proizvajalec. Ta preizkus vzdržljivosti ni prisoten v 
ostalih ocenjevanjih pisarniških izdelkov, zato je družba BLI edina primerna za podajanje ocen zanes-
ljivosti, kar je izredno pomemben dejavnik za kupce in vodje oddelkov IT.

Ostale preizkušane lastnosti so med ostalim tudi enostavnost uporabe, rokovanje z mediji, storilnost 
in vrednost. Vsak izdelek, ki uspešno prestane laboratorijske preizkuse družbe BLI, prejme oznako 
družbe BLI »Recommended« (priporočeno) ali »Highly Recommended« (močno priporočeno) ter cer-
tifikat zanesljivosti družbe BLI »Certificate of Reliability«, s tem izpolni tudi pogoje za prejem nagrade 
»Pick«. Posledično so nagrade BLI »Pick« težko prislužene nagrade, ki jim kupci in vodje oddelkov IT 
lahko zaupajo pri sprejemanju boljših odločitev za nakupe. 
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