
 

 המדריך המושלם לקניית מדפסת \ מכונת צילום

 

כך שלפני  כמו מהירות הצילוםדברים בסיסיים כשאתם מחפשים מכונת צילום מומלץ מאוד לבדוק 
שאתם מתחילים לבדוק את מפרט המכונה, יש כמה צעדים פשוטים ששווה לנקוט בהם כדי לגלות 

ל התכונות והאביזרים איזו מכונה אתם צריכים ברמה הבסיסית ביותר, מבלי להתבלבל מכו
.המתקדמים שמתלווים היום למכונות הצילום העדכניות  

 הצעד החשוב הראשון הוא להבין למה אתם בכלל זקוקים ברמה הבסיסית. 

 שחור לבן או צבע

 

המשמעות היא שהן כוללות רבות ממכונות הצילום המשרדיות העדכניות הן גם מכשירים משולבים. 
 התקנים נוספים שחוסכים מכם את הצורך לרכוש אותם בנפרד (סורק, פקס). 

לשלוח פקס ברשת היא מאוד פופולרית בימינו וקל מאוד לשלוח ולקבל פקס ממכונת  האפשרות
הצילום המשולבת. בנוסף, מכונת צילום משודרגת שמנצלת גם את האפשרות לסרוק במהירות 

גם סריקה למחשב וגם סריקות למייל, גבוהה באמצעות סורק שמובנה בתוך מכונת הצילום עצמה,   

.חוסכת מכם את הצורך לרכוש בנפרד גם סורק   
 

?ום העסק שלכם צריךאיזו מכונת ציל  

 

הדרישה הבסיסית ביותר במכונות צילום משרדיות היא מהירות הצילום וההדפסה. תכונה זו נקבעת 
.לפי נפח ההדפסה והצילומים הקיים במשרד, בין אם מדובר בנפח הנוכחי או בנפח הצפוי בעתיד  

.המשרד של מכונה אחת לשרת את כול עובדי תכונה נוספת היא היכולת חיבור לרשת יכולה לשמש  

.פרד לכול מחשבי העובדיםהצורך במכונה נפרדת שמחוברת בנ  
מכונה איטית יותר אולי תעלה פחות, אבל התוצאה תהיה הארכת משך הזמן שנדרש להרצת 

 הדפסות בודדות, 
כך שמכונת הצילום אולי לא תיתן מענה הולם לצרכים שלכם. צריך לקחת בחשבון גורם זה 

.ולהתאים את מהירות המכונה לנפח ההדפסות החודשי הצפוי בעסק  
 

נפח הדפסה גבוה מהירה יותר תוכל להתמודד היטב עם חשוב לזכור שמכונת צילום  
הגברת היעילות זמנים שבהם נעשה שימוש שיא במכונה שימוש על ידי אנשים רבים יותר  

 כדאי לכם להעריך את השימוש הנוכחי שלכם על ידי בדיקת כמה דברים: 
 מספר הדפים בממוצע שמודפסים או מצולמים בחודש, 

4A\3A    להדפסת דפים בגודלהאם אתם זקוקים יותר 
 ומהי מידת השימוש שנעשה בהדפסות בשחור לבן וצבע

 
.קחו בחשבון הפעלה ארוכת טווח של המכונה ואל תשכחו לשקול גם את פוטנציאל הצמיחה של החברה שלכם בעתיד  



 

 

 הדברים הכי חשובים בקניית מדפסת \ מכונת צילום

 

מהו התקציב שלכם? 1  

 
מכונה צבעונית או שחור לבן? 2  

 
מה המהירות הדרושה לכם? 3  
 

  ?פיזי של המכונהגודל מהו  4
   
מהי כמות האנשים שמשתמשים במכונה? 5  
 

  ? a4 \ a3  6 איזה גודל נייר אתם צריכים  

 
כמה זמן אחריות מקבלים בקניית המכונה? 7  

 
האם באחריות כלולים חלקים וטונרים? 8  

 
תוך כמה זמן מרגע קריאת השרות מגיעים ללקוח? 9  
 

ק בזמן האחריות?האם יש תמיכה מרחו 10  
 

האם אתם מקבלים הובלה התקנה והדרכה בקניית המכונה? 11  
 

והכי חשוב איכות ההדפסה בשחור לבן ובמיוחד בצבע? 12   


