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Mükemmel Mono Yazıcı/Yılın MFP Çeşitleri

Üstün performans, mükemmel bir özellikler seti ve güçlü bir değer önermesi port-
föyün bir ucundan diğerine Lexmark donanımının ayrıcalıklarıdır. Geçtiğimiz yıl 
içinde BLI bu üreticinin tek renkli cihazlarından yedisini test etti ve bu özellikler her 
seferinde öne çıkarak cihazlardan altısının “Yüksek Derecede Önerilir” damgası 
almasını sağladı. Bununla da kalmayarak, Lexmark’ın BLI Kış 2013 “Yılın Mükemmel 
Mono Yazıcı/MFP Çeşitleri” ödülü ile sonuçlanan “Pick”lerini aldı. Lexmark, 2005 
yılından bu yana dört kez “Mono Yazıcı Çeşitleri ” veya “Mono MFP Çeşitleri” ödül-
lerini almış olsa da bu sefer ilk kez her ikisini de aldı, bu gerçekten etkileyici bir 
başarı. “Müşterilerin mono cihazlardan beklentileri kolaylık, verimlilik, dayanıklılık 
ve satın alınabilirlik,” diyor BLI Yazıcılar ve A4 MFP’ler Kıdemli Analisti Marlene 
Orr. “Lexmark’ın en yeni mono cihazları tüm bunları karşılayarak sınıf lideri hızlar, 
sağlam tasarım ve olağanüstü dayanıklılık sunuyor. Kaynakları koruyan ve çıktı 
maliyetlerini denetleyen kapsamlı araçların yanı sıra sunulan iş akışı ve yönetim 
yazılımı da değer denklemine katkıda bulunuyor.”

Lexmark’ın bu ödülleri kazanmasını sağlayan cihazlar şunlardır: MS410 Serisi “Küçük 
Çalışma Grupları için Mükemmel A4 Mono Yazıcı”; MS610 Serisi, “Orta Boyutlu 
Çalışma Grupları için Mükemmel A4 Mono Yazıcı”; MS812 Serisi, “Mükemmel A4 
Departman Mono Yazıcısı”; MX510/511 Serisi ve MX610/611 Serisi, “Orta Boyutlu 
Çalışma Grupları için A4 Mono MFP”; ve MX710 Serisi, “Büyük Çalışma Grupları 
için Mükemmel A4 Mono MFP.” Bu yıl içerisinde BLI tarafından test edilen Lexmark 
cihazlarına genel olarak bakmak gerekirse MX310dn, BLI’nın “Önerilir” kategorisine 
girmiştir.
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“BLI, Lexmark’ı en iyi tek renkli lazer cihazlarımızla geçmişte dört kez ‘Yılın Ürün Çeşitleri’ ödüllerinde 
tanıdı. Bu, fiyat noktası ne olursa olsun sağlamlık, dayanıklılık ve hızlı ve güvenilir özelliklerin tüm 
ürün çeşitlerine yayılmış olduğunun bir kanıtıdır,” diyor Lexmark Başkan Yardımcısı ve Görüntüleme 
Çözümleri ve Hizmetleri Başkanı Marty Canning. “Ürün portföyümüzde çığır açan özellikler ve per-
formanslar sunmaya devam ederken, BLI’dan bu saygın ödülü beşinci kez almak büyük bir onurdur.”

Dayanıklılık
BLI, piyasadaki en kapsamlı üçüncü taraf sağlamlık testini yıllardır uygulamaktadır ve değerlendirmenin 
bu kategorisinde en az çok iyi derecesi alan cihazlar için her Laboratuvar Testi Raporu’na bir 
“Dayanıklılık Sertifikası” eklemektedir. “Bu sertifika, donanımın hizmet etmesi tasarlanmış ortamlarda 
günlük kullanımın tüm zorlamalarına dayanacağını onaylayan damgamızdır,” diyor BLI Yardımcı 
Editörü Carl Schell. “Yakın zamanda test edilen yedi Lexmark mono cihazında toplamda 500.000’den 
fazla sayfada hiçbir yanlış besleme olmadı ve hiçbiri herhangi bir servis gerektirmedi. Eğer bu, son 
derece güvenilir bir A4 teknolojisi örneği değilse başka nedir bilemiyorum.”

Açık Mimarlık
Lexmark dahili Çözümler Sistemi (eSF), üretici ve üçüncü taraflarca geliştirilmiş, zaman ve para 
tasarrufu sağlayan yazılımı ile kurumların işlevselliği genişletmesini sağlar. İster verimlilik, güvenlik 
veya belge yönetimi ister mevcut iş akışlarının düzenlenmesi veya yenilerinin oluşturulması olsun, 
uygulamaların çok geniş kapsamlı etkileri olabilir. MFP’ler bonus olarak Eko-çoğaltma (çift yönlü ve 
N-up seçenekleri ile kağıt tasarrufu sağlar) gibi önceden yüklenmiş çözümlerle sunulurken Formlar 
ve Sık Kullanılanlar (sık kullanılan dosyalar için istenildiğinde yazdırılabilir bir arşiv) MFP’ler ve 
yazıcılarda bulunmaktadır. “eSF, işletmelerin sadece büyümeyle örtüşen araçlar eklemesini sağlayan 
güçlü bir platform değil, aynı zamanda cihazı sadece bir donanım parçasından öteye taşıyan bir 
sistemdir,” diyor Schell. “Bu, özellikle tek işlevli yazıcılarda temel bir satış noktasıdır çünkü açık 
mimarlık sunan çok sayıda rekabetçi cihaz bulunmamaktadır.”

Bu ödülün kapsadığı cihaz serilerinden MS610, MS812, MX510/511, MX610/611 ve MX710’de eSF 
bulunmaktadır.

Kullanım Kolaylığı
Lexmark PCL XL Çok Amaçlı Yazıcı Sürücüsü, tek tıklamayla kolay yazdırma sağlamak için 
kullanıcıların masaüstünden sık kullanılan ayarları kaydetmelerine olanak tanır. Cihazların rutin 
bakım prosedürleri (çekmecelerin ayarlanması, kağıt yüklenmesi ve yanlış beslemelerin çıkartılması) 
gayet açıktır ve en önemlisi Lexmark e-Task arayüzü kontrol panelinden işlem yapmayı son derece 
kolaylaştırır. “Bu tam renkli, özelleştirilebilir dokunmatik ekran LCD her zaman bizim en favorimiz 
olmuştur,” diyor BLI Kıdemli Test Teknisyeni Tony Maceri. “Lexmark kısa zaman önce bunu, tarama, 
kopyalama veya faks çekme işlerini programlamayı çok daha kolaylaştıran ışıklı menü sistemiyle 
güncelledi. Hatta, e-Task arayüzünün bulunmadığı MS410 ve MX310 serilerinde bile ekran navi-
gasyonu hâlâ çok iyi.”

“Yeşil” Faktörü
Lexmark, kurumların çevreye duyarlı olmalarına yardımcı olabilecek pek çok özellikler sunar. Standart 
otomatik çift yönlü kullanım daha az kağıt israfına yol açar ve toner-tasarrufu modu kartuşun ömrünü 
uzatırken, üreticiye göre Eko-Modu, güç tüketimini azaltır. Tüm bunlar TCO’nun düşürülmesine 
yardımcı olur. Hoş bir dokunuş ise sürücüdeki her türlü “yeşil” önlemin bir “yaprak” işareti ile gösterilme-
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sidir, bu sayede, kullanıcılar nerede çevreci bir etki yapabileceklerini görürler. Dahası, tüm cihazlar 
esnek ve etkili bir filo yönetimi yazılımı olan ve yöneticilerin zorunlu çift yönlü kullanım gibi çevreci 
bir etkisi olabilecek ilkeler geliştirmesini sağlayan Lexmark Markvision Enterprise ile uyumludur; 
kullanıcılar dosyaları flaş bellekten ön izleme yaparak sadece ihtiyaçları olan sayfaları yazdırabilirler; 
ayrıca Lexmark’ın kurumların kartuşları geri dönüştürebilecekleri bir programı da bulunmaktadır. 
“Lexmark’ın eko-dostu olanaklarının her türlü kurumun ‘yeşil’ girişiminde büyük bir rol oynayabileceği 
gayet açıktır,” diyor Schell.

Görüntü Kalitesi ve Verimlilik
Test edilen yedi cihaz, temiz metin, yumuşak çizgiler, geniş bir gri ölçek erimi ve koyu yoğunluklarla 
genel olarak çok iyi derecelendirilen baskı kalitesi sundu. Hatta dört MFP’den kopyalama modunda 
alınan çıktılar bile genel olarak çok iyiydi. Baskı verimliliği bakımından ise, cihazların beşi genel olarak 
çok iyi derecelendirildi; MS812de ve MS710de mükemmel olarak değerlendirildi. Kopyalama kalite-
siyle ilgili olarak ise, kopyalama modunda verimlilikte neredeyse hiç düşüklük olmadı. “Bu Lexmark 
grubunun en yavaş hızdaki (35-ppm MX310dn) cihazından en hızlısına (70-ppm MS812de) kadar, 
görüntü kalitesi ve verimlilikteki tutarlılığı inanılmazdı,” diyor Maceri. “Bu bize Lexmark’ın pek çok 
bakımdan oyunun lideri olduğunu gösteriyor.”

İlave Özellikler
Tüm bu Lexmark serileri, günümüzde gittikçe artan mobil iş dünyası için son derece önemli bir özel-
lik olan, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi cihazlardan mobil yazdırmayı desteklemektedir ve 
kullanıcıları yazdırılan sayfaların toner kapsamıyla ilgili bilgilendiren Lexmark Coverage Estimator’ı 
bulundurmaktadır. 510/511, 610/611 ve 710 MFP’lerde iş oluşturma özellikleriyle birlikte USB’ye 
tarama da sunulurken (bunlarda ayrıca bir A4 baskı levhası bulunur) neredeyse tüm cihazlar (MS410 
ve MX310 grupları hariç) USB işlevselliğinden baskı da sunmaktadır.

Sonuç
“Değer” sadece satın alma fiyatı ve sayfa başı maliyet denklemi ile tanımlanmaz, bazıları burada 
açıklanan pek çok etken söz konusudur. Bu nedenle, işletmeler ve kullanıcılar her şeyi göz önünde 
bulundurmalı ve bunların günlük görevlerle ilişkilerini analiz etmenin yanı sıra TCO’nun düşürülmesi 
ve ROI’nın (yatırımın getirisi) maksimuma çıkarılması gibi resmin büyük kısmını da dikkate almalılar. 
“Söz konusu yazıcılar ve MFP’ler olunca, müşteri gereksinimleri iş akışı, çıktı hacimleri ve sektöre 
bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir,” diyor Orr. “Lexmark’ın üstünlüğü, sadece farklı 
kullanıcıların donanım gereksinimlerini karşılamakta çeşitli seçenekler sunması değil, aynı zamanda 
yazılım çözümleri ve çıktı yönetimi sayesinde kullanıcılara zaman ve para tasarrufu ve kaynakların 
korunmasını sağlayan araçlar sunarak değer katmasıdır.”

BLI 2013 “Yılın Mükemmel Mono Yazıcı/MFP Çeşitleri” ödülünü kazandığı için Lexmark’ı kutluyoruz.

Buyers Laboratory LLC’nin yazılı izni ile çoğaltılmıştır. Bu raporun Buyers Laboratory’nin yazılı izni olmadan her türlü 
çoğaltımı yasalara aykırıdır ve bunu ihlal edenler hakkında yasal takibe geçilecektir. © 2013 Buyers Laboratory LLC. 
Yeni baskı satın almak için, (201) 488-0404 (x17)’den veya info@buyerslab.com adresinden BLI ile iletişime geçin.



BUYERS LAB

BUYERS LAB
Kış 2013 Pick Ödülü

BuyersLab.com

BLI Pick Ödülleri Hakkında

BLI, “Pick” ödülleriyle yılda iki kez BLI’nın kapsamlı laboratuvar testlerinde her kategoride en üstün 
performansı sunan ürünlere özel tanınma sağlar ve yılda bir kez kümülatif test sonuçlarına göre, 
genel ürün çeşitleri ilgili kategorilerde en iyi olarak değerlendirilen satıcıları onaylar.

BLI’nın ödülleri, tamamlanması yaklaşık iki ay süren bir dizi sıkı laboratuvar testine dayandığından 
tamamen bağımsızdır. Değerlendirmeye, bir bölümünde her birimin üreticinin maksimum görev 
döngüsünde çalıştırıldığı geniş kapsamlı dayanıklılık testi de dahildir. BLI’nın dayanıklılık testi; ofis 
ürün değerlendirmelerinde rakipsizdir ve müşteriler ve IT direktörleri için çok önemli bir faktör olan 
güvenilirliği değerlendirmede BLI’yı eşsiz bir şekilde yetkin kılar.

Değerlendirilen diğer performans özelliklerinin arasında kullanım kolaylığı, ortam kullanımı, verimli-
lik ve değer bulunmaktadır. BLI laboratuvar testini başarıyla geçen her ürün, BLI’nın “Önerilir” veya 
“Yüksek Derecede Önerilir” damgasını ve bir BLI “Güvenirlilik Belgesi” kazanır ve “Pick” ödülü ürünü 
olarak değerlendirilir. Sonuç olarak; BLI “Pick” ödülleri, müşterilerin ve IT direktörlerinin satın alma 
kararlarını daha iyi yönlendiren, güvenebilecekleri zor kazanılan ödüllerdir. 
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