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Lexmark International, Inc.
Изврсна линија монохроматскихштампача/МФП 
уређаја године

Врхунски учинак, блистав скуп функција и велика вредност, од једног до другог 
краја портфеља, све су то обележја уређаја компаније Lexmark. Протекле године, 
BLI је тестирала седам монохроматских уређаја овог произвођача и ове особине 
су се све време истицале. Шест уређаја је добило печат „Изузетна препорука“ и 
отишло даље у такмичење за награду „Избор“, због је довело до тога да је Lexmark 
освојио награду BLI за зиму 2013. „Изврсна линија монохроматских штампача/
МФП уређаја године“. Иако је од 2005. године, кући однео четири награде за 
„Линију монохроматских штампача“ или „Линију монохроматских МФП уређаја“, 
ово је први пут да је Lexmark узео обе - то је свакако импресиван подвиг. „Купци 
од монохроматских уређаја захтевају једноставност, продуктивност, поузданост 
и приступачност“, рекла је виши аналитичар за штампаче и А4 мултифункцијске 
уређаје компаније BLI, Марлен Ор. „Најновији монохроматски уређаји компаније 
Lexmark раде посао на свим тим нивоима, нудећи првокласну брзину, јак дизајн 
и супериорну поузданост. Доступни софтвер за ток посла и управљање, као и 
разумљиве алатке за очување ресурса и контролу трошкова штампе додају на 
вредности.“

Уређаји који су помогли компанији Lexmark у освајању ове награде укључују 
серију MS410 („Изврсна линија А4 монохроматских штампача за мале радне 
групе“), серију MS610 („Изврсни А4 монохроматски штампач за средње радне 
групе“), серију MS812 („Изврсни А4 одељенски монохроматски штампач“), 
серију MX510/511 и серију MX610/611 („Изврсни монохроматски А4 МФП 
уређаји за средње радне групе“) и серију MX710 („Изврсни А4 монохроматски 
мултифункцијски уређај за велике радне групе“). Заокружујући уређаје компаније 
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Lexmark које је испитао BLI ове календарске године, MX310dn је добио оцену „Препоручено“ 
компаније BLI.

„BLI је одао признање компанији Lexmark четири пута у прошлости са наградом „Линија 
године“ за наше најбоље монохроматске ласерске уређаје, што је велика потврда особина 
издржљивости, поузданости и пословне класе широм наше целокупне линије, без обзира 
на цену“, рекао је Марти Канинг, извршни потпредседник компаније Lexmark и председник 
компаније Imaging Solutions and Services. „Велика је част примити ову престижну награду 
компаније BLI пети пут док настављамо да развијамо напредне функције и перформансе у 
нашем производном програму“.

Поузданост

BLI је годинама као трећа страна спроводио најисцрпнија тестирања поузданости у индустрији, 
а уз сваки лабораторијски извештај о тестирању испоручи „Сертификат о поузданости“ за 
уређаје који добију макар врло добру оцену у овој категорији оцењивања. „Сертификат је наш 
жиг одобрења да хардвер може да издржи суровост свакодневне употребе у окружењима за 
која су намењена“, рекао је помоћник редактора у BLI, Карл Шел. „Код седам монохроматских 
уређаја компаније Lexmark које смо недавно тестирали, није било заглављивања папира и 
ниједном није био потребан сервис за укупно преко 500.000 страница. Ако то није кратак опис 
изузетно поуздане А4 технологије, онда ја не знам шта јесте.“

Отворена архитектура

Апликација Lexmark embedded Solutions Framework (eSF) омогућава организацијама да прошире 
функционалност софтвером који штеди и време и новац, а којег су развили произвођач и треће 
стране. Апликације могу имати далекосежне ефекте, било да су то продуктивност, безбедност 
или управљање документацијом, модернизација постојећих токова посла или помоћ у стварању 
нових. Као бонус, мултифункцијски уређаји долазе са унапред инсталираним решењима као што 
су „Eco-copy“ (активира избор двостране и штампе више страна на једној страници како би се 
смањило трошење папира), док је „Forms and Favourites“ (архива за често коришћене датотеке 
који могу бити штампани на захтев) доступан на мултифункцијским уређајима и штампачима. 
„eSF представља моћну платформу која не само да омогућава предузећима да додају алатке 
које прате раст, већ и претвара уређај у нешто много више него само комад хардвера“, рекао је 
Шел. „То је кључна ствар за продају, посебно за штампаче са једном функцијом, јер нема пуно 
конкурентних уређаја који нуде отворену архитектуру“.

Међу уређајима који су уврштени у ову награду, MS610, MS812, MX510/511, MX610/611 и MX710 
поседују eSF.

Једноставност коришћења

Са радне површине, Lexmark PCL XL универзални управљачки програм за штампу, омогућава 
корисницима да сачувају често коришћене поставке како би се омогућила једноставна штампа 
једним кликом. Рутинске процедуре одржавања (подешавање фиока, стављање папира и 
вађење заглављеног папира) на уређају су једноставне, а пре свега, Lexmark e-Task интерфејс 
умногоме олакшава руковање контролном таблом. „Овај додирни ЛЦД екран у пуном колору који 
може да се подешава нам је одувек био омиљени“, рекао је BLI виши техничар за тестирање, 
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Тони Масери. „Lexmark га је недавно надоградио са побољшаним системом флеш менија, 
који још више олакшава програмирање скенирања, копирања или слања факсова. Чак и на 
серијама MS410 и MX310, где интерфејс e-Task није доступан, навигација на екрану је ипак 
веома добра.“

„Зелени“ фактор

Lexmark поседује многе функције које могу да помогну организацијама да буду еколошки 
одговорне. Стандардна аутоматска двострана штампа смањује непотребно трошење папира, а 
штампа у режиму уштеде тонера може да продужи трајање кертриџа, док Eco-Mode (еколошки 
режим), према произвођачу, смањује потрошњу струје - све три ставке смањују укупне трошкове 
рада уређаја. Лепо је што је свака „зелена“ мера у управљачком програму означена иконом 
„листа“, показујући корисницима чиме могу да допринесу очувању животне средине. Сем тога, 
сви уређаји су компатибилни са Lexmark Markvision Enterprise, алатком за управљање флотом, 
која је флексибилна и ефикасна, а дозвољава администраторима да наметну смернице које 
могу имати утицај на животну средину као што је наметнута двострана штампа, прегледање 
датотека на флеш уређајима и штампање само страница које су им потребне, а Lexmark има 
и програм у којем организације могу да рециклирају кертриџе. „Јасно је да еколошка понуда 
компаније Lexmark може да игра велику улогу у ‘зеленој’ иницијативи сваке организације“, 
рекао је Шел.

Квалитет слике и продуктивност

Седам тестираних уређаја понудило је квалитет штампе која је уопште оцењена као врло 
добра, са оштрим ефектом, уметношћу глатке линије, широким опсегом скале сиве и пуним 
тамним бојама. Чак и штампа у режиму копирања четири мултифункцијска уређаја је уопште 
била врло добра. А по питању квалитета штампе, пет уређаја је оцењено са уопште врло добро, 
док су MS812de и MS710de заслужили оцену одлично. По питању квалитета копија, практично 
није било пада продуктивности у режиму копирања. „Од најспоријег уређаја ове групе Lexmark 
производа (MX310dn са 35 стр/мин) до најбржег (MS812de са 70 стр/мин), доследност у 
квалитету слике и продуктивности била је невероватна“, рекао је Масери. „Просто је природно 
показати да је Lexmark на много начина на врхунцу.“

Додатне функције

Свака од ових серија компаније Lexmark подржава мобилну штампу са уређаја као што су 
паметни телефони и таблет рачунари, што је битна одлика у данашњем све мобилнијем 
пословном свету, а укључују и Lexmark Coverage Estimator, који обавештава кориснике о 
утрошку тонера на штампаним страницама. Јако скенирање на USB уређај, као и спајање 
више штампи у једну, јесу могућности које нуде мултифункцијски уређаји 510/511, 610/611 и 710 
(они имају и A4 плочу за скенирање), док скоро сви уређаји (изузев породица производа MS410 
и MX310) нуде и робустну штампу са USB функције.

Суштина

„Вредност“ не дефинише проста формула продајне цене и трошка по страници, већ многи 
други фактори - неки од њих су наведени овде. Компаније и корисници морају узети све у обзир 
и анализирати како се они односе на свакодневне задатке, а то су и шири контекст као што су 
спуштање трошкова рада уређаја и повећање повраћаја улагања. „Кад су у питању штампачи 
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О наградама BLI „Избор“

Двапут годишње, време је за награде „Избор“, када BLI одаје посебно признање у свакој категорији 
производима са најбољим перформансама током опсежних лабораторијских тестова компаније 
BLI, а једном сваке године потврђује добављачима чије су опште линије производа процењене 
најбољим у својим категоријама врлинама својих укупних резултата тестова.

BLI награде су јединствене јер су засноване на ригорозном удару лабораторијских тестова 
који трају отприлике два месеца. Процена укључује опсежан тест издржљивости, а током 
једног његовог дела, сваки уређај ради при максималном радном циклусу произвођача. 
Тест издржљивости компаније BLI је јединствен у проценама канцеларијских производа и на 
јединствен начин квалификује BLI да оцењује поузданост, који представља критички фактор за 
купце и директоре у ИТ сектору.

Међу осталим атрибутима перформанси који се оцењују налазе се и једноставност коришћења, 
руковање медијима, продуктивност и корист. Сваки производ који успешно прође лабораторијске 
тестове компаније BLI добија BLI знак „Препорука“ или „Изузетна препорука“ и BLI „Сертификат 
поузданости“, а квалификује се као кандидат за награду „Избор“. Стога, награде BLI „Избор“ су 
тешко заслужене награде којима купци и директори у ИТ сектору могу да верују и које им могу 
представљати водич при одлучивању о набавкама. 
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и мултифункцијски уређаји, потребе корисника могу се умногоме разликовати у зависности од 
тока посла, обима штампе и делатности“, рекла је Орова. „Lexmark не бриљира само у низу 
избора у складу са хардверским потребама различитих корисника, већ и у додатој вредности 
дајући корисницима потребне алатке за уштеду времена, очување ресурса и уштеду новца 
кроз софтверска решења и управљање штампом.“

Честитамо компанији Lexmark на освајању награде BLI за 2013. годину „Изврсна линија 
монохроматских штампача/МФП уређаја године“.
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