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รองรับ LAN แบบไร้สาย รองรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ใช้งานร่วมกับระบบคลาวด์

ใช้งานง่าย เชื่อมต่อ ปลอดภัย 
เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันขนาด A4 ที่รวมเอาจุดแข็งของ ApeosPort ซีรีส์เข้าไว้ด้วยกัน

ง่ายต่อการใช้งาน บูรณาการแบบไร้รอยต่อ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง --
อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันขนาด A4 รุ่นใหม่ล่าสุดได้รวมทุกคุณสมบัติที่คุณต้องการจาก ApeosPort ซีรีส์ไว้ในเครื่องเดียว 
ฟังก์ชันที่ล�้าสมัยของ ApeosPort-VII 5021 / 4021 ซีรีส์ 
จะช่วยเสริมสไตล์การท�างานอันชาญฉลาด
และปฏิวัติการท�างานในรูปแบบใหม่ให้กับคุณ

หมายเหตุ: ภาพด้านบนจากซ้ายคือ ApeosPort-VII 4021 (รุ่นมาตรฐาน), ApeosPort-VII 5021 (รุ่นมาตรฐาน + ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 550 แผ่น จ�านวนสามถาด และล้อเลื่อน
เสริม), และ ApeosPort-VII 5021 (รุ่นมาตรฐาน + ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 550 แผ่น จ�านวนสองถาด และตู้เอกสาร (Cabinet) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม)
*1: ส�าหรับรุ่น 5021 และ 48 แผ่น/นาทีส�าหรับรุ่น 4021 *2: เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4), 200 dpi, ไปยังโฟลเดอร์ ส�าหรับรุ่น 5021 เมื่อสแกน 
2 ด้านพร้อมกันด้วยชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ และ 96 หน้า/นาทีส�าหรับรุ่น 4021 *3: อุปกรณ์เสริม

ทำ�สำ�เน�/พิมพ์

53 แผ่น/นาที*1

 คว�มละเอียดในก�รพิมพ์

1200×1200 dpi 

สแกน

สี/ขาว-ด�า

105 หน้า/นาทีี*2  

แฟกซ์*3

แฟกซ์ Super G3

ใช้งานได้อย่างลงตัว 
ทั้งขนาด A4 และ A3

อุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน ApeosPort-VII 5021 / 4021 
มีขนาดแผง UI และฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ 
ที่เทียบเท่ากับอุปกรณ์ขนาด A3 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการใช้งานเครื่องทั้งขนาด A3 และ A4 ในออฟฟิศ 
ง่ายต่อการใช้งาน Server-less On-Demand Printing 
และยังลดปัญหาด้านการจัดการอุปกรณ์

ออฟฟิศ

ApeosPort-VII 5021 / 4021
อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันขาว-ด�าขนาด A4
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*1: ส�าหรับรุ่น 5021 และหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 5 นิ้ว ส�าหรับรุ่น 4021 *2: ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
*3: Near Field Communication *4: อุปกรณ์เสริม  *5: รุ่น 4021 ไม่มีฟังก์ชันการตรวจจับขนาดเอกสารโดยอัตโนมัติ *6: ส�าหรับรุ่น 5021 และ 50 แผ่นส�าหรับรุ่น 4021 
*7: กระดาษ 80 แกรม  *8: ป้อนซองจดหมายจากถาด Bypass

ประหยัดเวลาใน 
การบริการลูกค้า

ด้วยขนาดเครื่องที่กะทัดรัด ApeosPort-VII 5021 / 4021 
ซีรีส์จึงเหมาะกับการใช้งานส�าหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
พนักงานสามารถท�าส�าเนาหรือสแกนเอกสารได้ทันที 
โดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ ให้ลูกค้ารอ

เพิ่มจุดแข็งในการ 
ท�างานร่วมกันของ 
ส�านักงานใหญ่ 
และสาขาต่าง ๆ

ช่วยให้สแกนหรือส่งเอกสารไปยังส�านักงานใหญ่ได้โดยอัตโนมัติ 
เพียงท�าการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าคุณก็สามารถส่งเอกสารได้ด้วย 
การกดแค่ปุ่มเดียว ให้การส่งรายงานต่าง ๆ ไปยังส�านักงานใหญ่ 
กลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

เคาน์เตอร์ 
เซอร์วิส

ร้านค้า

• ผงหมึก Super EA-Eco ที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรมการพิมพ์จะช่วยให้ได้คุณภาพรูปที่ดียิ่งกว่า แม้ตัวอักษร
ขนาดเล็กหรือเส้นที่บางเฉียบก็ดูเรียบเนียนระดับมืออาชีพ

• เพิ่มคุณภาพส�าเนาด้วยการประมวลผลแบบดิจิทัลที่ให้ภาพคมชัดและความละเอียดสูง
กะทัดรัดแต่ 
คุ้มคุณภาพ

ประหยัด
พลังงาน

• เพิ่มคุณภาพรูปและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกัน ด้วยการใช้ผงหมึก Super EA-Eco
 ซึ่งเป็นผงหมึกที่ใช้ความร้อนต�่าในการพิมพ์ และหัวพิมพ์ LED ขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มความคมชัด

ApeosPort-VII 5021 / 4021

อุปกรณ์ความเร็วสูง สไตล์ล�้า ครบครันทุกฟังก์ชัน

ความจุถาดกระดาษ/ถาดป้อนกระดาษเสริม 
สูงสุด 2350 แผ่น*7

• แม้ขนาดเครื่องจะเล็กกะทัดรัด แต่ ApeosPort-VII 5021/ 
4021 ซีรีส์ก็มาพร้อมถาดกระดาษมาตรฐานที่จุได้ถึง 700 แผ่น 
(ถาด Bypass และถาดมาตรฐานที่มีความจุ 150 แผ่น และ 550 
แผ่น ตามล�าดับ)

• สามารถติดตั้งถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 550 แผ่นได้สูงสุด
  อีกสามถาด (รวมทั้งสิ้น 1 ถาด Bypass และ 4 ถาดกระดาษ) 

พิมพ์ซองจดหมาย*8  
และกระดาษหนาได้สวยงาม

• ปรับแรงดันอัตโนมัติส�าหรับการพิมพ์ซองจดหมาย
• เส้นทางการป้อนกระดาษที่ปรับระดับได้อย่างนุ่มนวล
  เพื่อรองรับกระดาษที่มีความหนากว่าปกติ

ตัวอ่านการ์ด IC
แบบบิลท์อิน*4

• ดีไซน์ใหม่ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ ApeosPort-VII 5021 /  
4021 ซีรีส์มาพร้อมกับตัวอ่านการ์ด IC ในตัว

ท�าส�าเนา/สแกนความเร็วสูง
ส�าหรับเอกสารปริมาณมาก*5

• สแกนเอกสารได้สองด้านพร้อมกัน
• ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติที่จุเอกสารได้สูงถึง 100 แผ่น*6

เลือกพิมพ์หรือสแกน
ได้โดยตรงจาก USB*4

• สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจ�า USB หรือ
เลือกบันทึกข้อมูลสแกนไปยังหน่วยความจ�าได้โดยไม่ ต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ใช้งานง่าย
หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว*1

• รูปแบบการใช้งานที่ง่ายเหมือนสมาร์ทโฟน
• ปรับองศาหน้าจอได้ ช่วยให้มองเห็นชัดเจนขึ้น
• ระบบเสียงแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะ
• รองรับการใช้งานได้หลายภาษา*2

• มาพร้อมกับแผงสัมผัส NFC*3 
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มองเห็นข้อมูลสถานะการใช้งานได้ตลอดเวลา 
ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
Device Log Service* ให้คุณดูข้อมูลการใช้งาน
ของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ 
ที่อยู่ในออฟฟิศได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
ในรูปแบบกราฟแผนภูมิ หรือจะเลือกดูข้อมูลผ่าน 
แผงควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันก็ได้เช่นกัน
บริการนี้ช่วยเพิ่มการรับรู้ด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ 
ได้ด้วยตนเอง ช่วยลดภาระของผู้ดูแลระบบ 
และไม่จ�าเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นจัดหาให้  

ผู้ใช้จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน

ความปลอดภัยที่ครอบคลุม 360°

การจัดการที่ง่าย-ไร้กังวล

การตรวจสอบโดยใช้ Azure Active Directory
ApeosPort-VII 5021 / 4021 สามารถท�างานร่วมกับ Microsoft Azure Active 
Directory ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี
คุณสามารถใช้ Azure Active Directory ในการตรวจสอบเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ 
มัลติฟังก์ชัน รวมทั้งบริการคลาวด์ต่าง ๆ ของ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นได้
อย่างง่ายดาย

แก้ไขปัญหาได้ง่าย-รวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผงหมึกหรือแม้แต่ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับอุปกรณ์โดยไม่คาดคิด คุณก็สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยตนเอง ไม่จ�าเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากวิศวกรบริการหรือตัวแทนขายอีกต่อไป

ดูข้อมูลได้จากหน้าจอแผงควบคุมหรือ 
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมความช่วยเหลือระยะ
ไกล (Remote Assistance) ไว้รองรับเพื่อให้ 
พนักงานของศูนย์บริการช่วยแก้ปัญหาให้
ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาและคุณไม่สามารถด�าเนินการ
ได้ด้วยตนเอง เพียงโทรเข้าไปที่ศูนย์บริการ พนักงาน 
จะท�าการรีโมตเข้าไปที่อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันของคุณ และ
แนะน�าการแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ผ่านทางหน้าจอ
แผง UI ของคุณโดยตรงเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้

บนอุปกรณ์ 
เคลื่อนที่ 
ของคุณ

คุณสามารถดูวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้จากแผง 
ควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันโดยตรง หรือ 
ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณในการสแกนรหัส QR ที่
ปรากฏอยู่บนแผงควบคุมเพื่อดูข้อมูลวิธีใช้

บนแผง UI

ApeosPort ถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์การใช้งานที่ง่ายและสมบูรณ์แบบด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ

การรักษาความปลอดภัยที่คลอบคลุมทุกด้านจะช่วยปกป้องข้อมูลที่ส�าคัญของคุณ ทั้งยังป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลความลับรั่วไหล และการดัดแปลงแก้ไขข้อมูล

บันทึกการใชงาน
และการปองกัน

ปกปอง
การสื�อสาร
และขอมูล

ปองกัน
ขอผิดพลาด

จากการต้ังคา/
การใชงาน

ปกปอง
ซอฟตแวร MFD

ปกปองเอกสาร
ท่ีจัดเก็บใน MFD

ระบุตัวตน
ผูใชและสิทธ์ิ
การใชงาน

ปกปอง
การใชงาน
ของผูดูแล

ปกปอง
ขอมูลสำคัญ
ของลูกคา

・จำกัดการใชงานของวิศวกรบริการ
・ล็อกบัญชีผูใชเมื�อมีการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต
・คำเตือนรหัสผานเริ่มตน

・Image Log*1

・การพิมพ UUID
・บันทึกการตรวจสอบ (Audit Log)
・ถายโอนระบบบันทึกการตรวจสอบ

・แสดงคำเตือนเมื�อใชที่อยู IP สวนกลาง
・สงเอกสารสแกนไปยังปลายทางที่กำหนดไวเฉพาะ
・ปอนปลายทางใหมอีกครั้ง
・คำอธิบายและหมายเหตุประกอบ
・พิมพขอความที่ซอนไว*1

・การตรวจสอบลายเซ็นของซอฟตแวร
・จำกัดการอัปเดตรยะไกล
・จำกัดที่อยู IP

・เขารหัสเสนทางการสื�อสาร SSL/TLS, IPsec
・เขารหัสการถายโอนการสแกนผาน SMBv3, SFTP
・เขารหัสไฟลสแกน / ลายเซ็น
・ลายเซ็นอีเมลและการเขารหัสอีเมล (S/MIME)
・จำกัดเวอรชัน TLS
・การเขารหัสแบบ Elliptic Curve Cryptography (ECC)

・เขารหัสขอมูลที่จัดเก็บใน SSD
・ใชการจัดการคียการเขารหัสลับดวยชิป TPM*2

・ลบขอมูลทั้งหมดบนอุปกรณ

・การรับรองความถูกตองภายในเครื�อง
・การรับรองความถูกตองระยะไกล
・การรับรองความถูกตองโดยใช IC การด*1

・จำกัดการเขาใชงานของผูใชแตละราย
・ไพรเวทชารจพรินต (Private Charge Print)

*1: อุปกรณ์เสริม
*2: Trusted Platform Module

การระบุตัวตนผู้ใช้โดยไม่ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติการระบุตัวตนผู้ใช้โดยไม่ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ (Server-less User Authentication)*  
ช่วยให้คุณสามารถรับรองความถูกต้องของผู้ใช้จากเครื่องได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน 
เซิร์ฟเวอร์ โดยอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์หลักจะ 
สามารถแชร์ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเครื่องผ่าน IC การ์ดคุณจึงตรวจสอบสิทธิ์ 
ผู้ใช้ได้โดยตรงจากเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์
*: อุปกรณ์เสริม

ความช่วยเหลือ 
ระยะไกล
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การตั้งค่าแฟกซ์ที่ช่วยลดความสิ้นเปลืองและเพิ่มศักยภาพการท�างาน
เมื่อตั้งค่าแฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษ คุณจะสามารถจัดเก็บแฟกซ์ที่รับเข้ามาไปยัง 
โฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ และสั่งพิมพ์เฉพาะรายการที่ต้องการได้จากหน้าจอ 
แผงควบคุม หรือเลือกส่งต่อแฟกซ์ไปยังสมาร์ทโฟน ชุดอุปกรณ์เสริมจะช่วย 
จัดเรียงข้อมูลตามหมายเลขแฟกซ์ วันที่ได้รับแฟกซ์ หรือชื่อผู้รับผิดชอบ และ 
ปรับเปลี่ยนการท�างานของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน ช่วยเปลี่ยนการตั้งค่าให้สามารถ 
ส่งต่อแฟกซ์ไปยังอีเมลได้ง่าย ๆ ให้คุณดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ไม่อยู่ในออฟฟิศ

แปลเอกสารได้รวดเร็วดุจการท�าส�าเนา
เพียงสแกนเอกสารเข้าไปในเครื่อง จากนั้นคุณสมบัติ Scan Translation Service* 
ก็จะช่วยแปลเอกสารต่าง ๆ ให้โดยที่ยังคงรูปแบบเดิมของต้นฉบับไว้ ทั้งยังสามารถ 
รองรับเอกสารในรูปแบบดิจิทัลที่ส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยผ่านอินเทอร์เน็ตได้
หมายเหตุ: รองรับภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และมาเลย์ 
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นจัดหาให้ ผู้ใช้จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน 

อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันจะเรียนรู้การใช้งานของคุณ
ApeosPort-VII 5021 / 4021 จะคอยสังเกตุพฤติกรรมการใช้งานของคุณ 
เครื่องจะจดจ�าการตั้งค่าหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่คุณใช้งานบ่อย นอกจากนี้ 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคุณยังสามารถก�าหนดรูปแบบหน้าจอการใช้งานเครื่อง 
ได้ตามต้องการอีกด้วย

แฟกซเขา
พิมพ

สงตอไปยังเครื�องคอมพิวเตอร

สงแนบไปกับอีเมลเพื�อให
ผูรับสามารถดูแฟกซได
ผานสมารทโฟน
 

ก�าหนดโฟลว์การท�างานแบบอัตโนมัติ

บันทึกการตั้งค่าโปรดไว้ล่วงหน้าเพื่อ
ที่จะได้ไม่ต้องท�าการตั้งค่าอันยุ่งยาก
ทุกครั้งที่ใช้งาน และยังสามารถปรับ 
เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับ 
ความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนไปใน 
แต่ละครั้งได้อีกด้วย

เพิ่มความรวดเร็วและยืดหยุ่นได้แม้ไม่ใช่งานประจ�า

สามารถเปลี่ยนตัวเลือกต่าง ๆ ของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ได้ เช่น การพิมพ์ N-up หรือ จ�านวนส�าเนา

ก�าหนดรูปแบบการวางไอคอน (แอป) 
ต่าง ๆ บนหน้าจอหลักหรือจัดเรียง 
ฟังก์ชันการใช้งานที่แสดงบนหน้าจอ 
ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานของคุณ
หรือเลือกซ่อนฟังก์ชันที่ไม่ต้อง 
การได้

แค่แตะไอคอนไว้สักครู่เพื่อลากและวางตามต้องการ

ปรับแต่งหน้าจอหลักและฟังก์ชันต่าง ๆ

ถ่ายส�าเนาบัตรลงบนด้านเดียวกัน
เมื่อใช้ฟังก์ชันการถ่ายส�าเนาบัตร คุณจะสามารถ 
พิมพ์ส�าเนาทั้งสองด้านของบัตรประจ�าตัวต่าง ๆ 
เช่น ใบขับขี่ หรือ บัตรประกันสุขภาพ ลงบนด้าน 
เดียวกันของกระดาษได้ และยังสามารถขยายภาพบัตร
เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอีกด้วย

คุณสามารถก�าหนดฟังก์ชันและ
การตั้งค่าต่าง ๆ ที่ใช้งานบ่อย
ในหน้าจอหลักให้เป็นแอป One-touch 
ได้ จากนั้นก็แค่ใช้แอป One-touch 
เพื่อท�างานประจ�าของคุณได้
ทันทีโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ซ�้าอีก

ท�างานประจ�าของคุณด้วยแอป One-touch

สามารถตั้งค่าสี รูปแบบ ชื่อไอคอนได้

แฟกซ์ไปยังบริษัท A
ลงทะเบียนผู้รับเพื่อป้องกัน 
การส่งแฟกซ์ผิด

ก�าหนดรูปแบบการสแกน
ไม่ต้องระบุรูปแบบไฟล์หรือ 
ปลายทางการจัดเก็บข้อมูล 
สแกนทุกครั้งที่ใช้งานอีกต่อไป

เปลี่ยนขั้นตอนการสแกนให้เป็นระบบอัตโนมัติส�าหรับผู้ใช้แต่ละราย 
คุณสมบัติสแกนอัตโนมัติ* สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนให้เป็นระบบอัตโนมัติ 
ได้โดยดูจากแนวการพิมพ์หรือด้านที่สแกน เป็นต้น และเมื่อใช้คุณสมบัติการรับรอง 
ความถูกต้อง ระบบจะก�าหนดปลายทางการสแกนไปยังที่อยู่ของผู้ใช้ที่ระบุตัวตน
โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องระบุที่อยู่อีเมลของตนซ�้าอีก
*: รองรับเฉพาะรุ่น 5021 เท่านั้น

• ลดปริมาณการพิมพ์
• ดูแฟกซ์เข้าได้ แม้ไม่อยู่ในออฟฟิศ
• จัดเรียงและส่งต่อแฟกซ์อัตโนมัติ
• ปรับเปลี่ยนการท�างานของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันส�าหรับแฟกซ์เข้าในแต่ละช่วงเวลา
  ได้ตามต้องการ
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เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันแบบไร้สายด้วย Wi-Fi และ Wi-Fi Direct 
การท�างานแบบไร้สายท�าให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ ApeosPort-VII 5021 / 4021 
จากที่ใดก็ได้ในออฟฟิศ หรือใช้แลปท็อป/สมาร์ทโฟนเพื่อส่งงานพิมพ์ หรืองานสแกน 
ไปยังอุปกรณ์ได้*1 ให้การท�างานของคุณง่ายยิ่งขึ้น รองรับการพิมพ์แบบไร้สายทั้ง 
Print Utility, AirPrint และ Mopria® Print Service
 

Print Utility*2

เพียงถือสมาร์ทโฟนไว้เหนือแผงสัมผัส NFC ผู้ใช้ก็เริ่มงานพิมพ์หรืองานสแกนได้ทันที 
โดยไม่จ�าเป็นต้องระบุชื่อเครื่องที่จะสั่งพิมพ์หรือสแกนเอกสาร
*1: ใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มัลติฟังก์ชันกับเครือข่าย Wi-Fi
*2: ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google PlayTM หรือ AppStore

นำเขาขอมูลสแกน

สั่งพิมพ

ใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมเครื่อง
คุณสมบัติ Portable UI for Business* จะช่วยให้คุณสามารถส่งส�าเนาเอกสาร แฟกซ์ 
หรืองานสแกนไปยังอุปกรณ์ ApeosPort-VII 5021 / 4021 ผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้ 
ระบบ iOS หรือ AndroidTM 

ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 
สามารถเริ่มงานได้ทันที เพียงถือ
สมาร์ทโฟนไว้ใกล้ ๆ บริเวณ NFC
หมายเหตุ: ต้องมีการเชื่อมต่อจุดเข้าใช้งาน 

   กับเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย
*: ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google PlayTM  

หรือ AppStore

พิมพ์งานได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายแม้ไม่อยู่ในออฟฟิศ
Cloud On-Demand Print* ให้คุณอัปโหลดเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์ในระบบคลาวด์ 
ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือสั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์ 
มัลติฟังก์ชันภายนอกได้ง่าย ๆ เพียงระบุ ID และรหัสผ่าน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม 
ควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณจึงไม่จ�าเป็นต้องถือเอกสารไปนอกสถานที่อีกต่อไป 
ช่วยป้องกันปัญหาเอกสารสูญหาย
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นจัดหาให้ จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน

ไม่ต้องต่อคิวรอใช้งานที่หน้าเครื่อง
คุณสมบัติ Server-less On-Demand Print* ช่วยให้คุณสั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์
มัลติฟังก์ชันอื่นได้หากเครื่องที่ก�าหนดไว้ถูกใช้งานอยู่โดยบุคคลอื่น
จึงไม่ต้องเสียเวลารอใช้เครื่อง
*: อุปกรณ์เสริม

SharePoint
Online

Dropbox®

Google
  Drive™

Box®

Evernote®

OneDrive

Working
Folder

Cloud Service Hub

ศูนย์รวมการใช้งานบริการคลาวด์
Cloud Service Hub* ให้คุณเข้าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ในระบบต่าง ๆ ได้ 
ด้วยการลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว (SSO) สามารถบันทึกเอกสารสแกนไปยังบริการ 
จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์ มัลติฟังก์ชัน และค้นหาเอกสารที่ 
ต้องการพิมพ์จากบริการคลาวด์ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ระบบจะท�าการดึงข้อความ 
ออกจากเอกสารสแกนผ่าน OCR ช่วยให้คุณค้นหาข้อความแบบเต็มได้
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นจัดหาให้ จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน

ให้คุณท�างานได้ทุกที่ทุกเวลา

บริการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและความจุสูง
ใช้งาน Working Folder* ได้ทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้คุณเข้าใช้เอกสาร 
ได้จากทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ ด้วยบูรณาการแบบไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ 
มัลติฟังก์ชัน, DocuWorks และอุปกรณ์เคลื่อนที่, Working Folder จะช่วยเสริมให้ 
คุณใช้งานเอกสารได้อย่างเต็มที่ไร้ขีดจ�ากัด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสาร
ที่จัดเก็บไว้ใน Working Folder ได้จากแผงควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน หรือ จะ
เลือกอัปโหลดข้อมูลสแกนโดยใช้ชื่อที่ระบุไปยัง Working Folder และส่งการแจ้งเตือน 
ทางอีเมลก็ได้เช่นกัน
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นจัดหาให้ จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน 

สแกน Working Folder
แจงเตือน
ทางอีเมลอัปโหลดอัตโนมัติ
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Basic Specifications / Copy Function

Item
Description

ApeosPort-VII 5021 ApeosPort-VII 4021

Type Desktop

Memory Capacity 4 GB (Max: 4 GB)

Storage Device 
Capacity*1 128 GB

Scan Resolution 600 x 600 dpi

Printing Resolution 1200 x 1200 dpi

Warm-up Time 33 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)

Original Size Maximum of A4, Letter, Legal for 
both Sheet and Book

Maximum of A4, Letter, Legal*2 for 
both Sheet and Book

Paper Size

Max A4, Letter, Legal

Min A6 [64 x 127 mm when using Bypass Tray]

Image loss 
width Lead edge 4.0 mm, Trail edge 4.0 mm, Right/Left edge 4.0 mm

Paper 
Weight*3

Paper Tray 60 to 220 gsm

Bypass 
Tray 60 to 220 gsm

First Copy Output Time 6.0 sec. (A4) 

Continuous Copy Speed*4 53 ppm 48 ppm

Paper Tray 
Capacity*5

Standard Standard Tray: 550 sheets
Bypass Tray: 150 sheets

Optional 550-Sheet Feeder: 550 sheets

Max 2350 sheets [Standard + 550-Sheet Feeder x 3]

Output Tray Capacity*5 250 sheets

Power Supply AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz common

Maximum Power 
Consumption

1390 W
Sleep Mode: 0.5 W
Low Power Mode: 9 W
Ready Mode: 62 W

Dimensions W 470 x D 503*6 *7 x H 585*8 mm W 420 x D 503*6 *7 x H 565*8 mm

Weight*9 29 kg 27 kg

*1:  The Storage Device Capacity is not totally available for customers.
*2:  Not available on Scanner Glass for ApeosPort-VII 4021.
*3:  It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement.
*4:  The speed may be reduced due to the image quality adjustment.
*5:  80 gsm paper.
*6:  The motor part of Duplex Automatic Document Feeder rear is included.
*7:  CI Badge is excluded. When CI Badge is included, 2.7 mm is added.
*8:  550-Sheet Feeder (height): 123 mm (The height increment when the option is installed).
*9:  Including Toner Cartridge. 550-Sheet Feeder: 6.6 kg.

Scan Function

Item Description

Type Colour Scanner

Scan Resolution 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Scan Speed Same as the Scan Speed for the Duplex Automatic Document Feeder

Interface
Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

Optional Wireless LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

Print Function

Item Description

Type Built-in type

Continuous Print Speed*1 Same as the Basic Specifications / Copy Function

Printing 
Resolution 

Standard [PCL Driver]
Standard: 1200 x 1200 dpi, High Quality: 1200 x 1200 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi

Optional
[Adobe® PostScript® 3TM Driver] 
High Speed (Standard): 1200 x 1200 dpi, High Quality: 1200 x 1200 dpi, 
High Resolution: 1200 x 1200 dpi

Page 
Description 
Language

Standard PCL5 / PCL6

Optional Adobe® PostScript® 3TM

Supported 
Operating 
System*2

Standard

[PCL Driver]
Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit),
Windows Server 2019 (64 bit),  Windows Server 2016 (64 bit), 
Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), 
[Mac OS X Driver]
macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11

Optional

[Adobe® PostScript® 3TM Driver]
Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit),
Windows Server 2019 (64 bit),  Windows Server 2016 (64 bit), 
Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), 
macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11

Interface
Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0, USB2.0

Optional Wireless LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

*1:  The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The printing speed may be reduced depending on the document.
*2:  Please refer to our official website for the latest supported OS.

Duplex Automatic Document Feeder

Item
Description

ApeosPort-VII 5021 ApeosPort-VII 4021

Original Size / 
Paper Weight

Max: A4, Letter, Legal; Min: A5*1

60 to 128 gsm (In Duplex: 60 to 128 gsm)

Capacity*2 100 sheets 50 sheets

Scan 
Speed*3

Copy
(A4, Simplex) B/W: 53 ppm B/W: 48 ppm

Scan

B/W: 53 ppm, Colour: 53 ppm
(1 pass, 2 sided scanning; 
B/W and Colour: 105 ppm)
[Standard Document (A4), 
200 dpi, to Folder.]

B/W: 48 ppm, Colour: 48 ppm
(1 pass, 2 sided scanning; 
B/W and Colour: 96 ppm)
[Standard Document (A4), 
200 dpi, to Folder.]

*1:  The minimum custom size is 139.7 x 139.7 mm.
*2:  80 gsm paper.
*3:  The scanning speed varies depending on the documents.

Fax Function (Optional)

Item Description

Original Size Max: A4, Legal*1

Recording Paper Size Max: A4, Legal; Min: A5

Transmission Time 2 seconds and more but fewer than 3 seconds*2

Transmission Mode ITU-T G3

Applicable Lines Telephone subscriber line, PBX, Fax Communication (PSTN), Maximum 1 port*3 (G3-1 port)

*1:  Not available on Scanner Glass for ApeosPort-VII 4021.
*2:  When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard image-quality (8 x 3.85 lines/mm) and in 

high-speed mode (28.8 kbps or faster, JBIG). Only indicates the time for transmitting the image information and does not include 
the communication control time. The total communication time will vary depending on the contents of the document, the type of 
machine receiving the fax, and line condition. 

*3:  No. of FAX lines is up to 1 port. Port refers to number of channels for FAX.

ApeosPort-VII 5021 / 4021 Functions & Specifications

Notes
1)  To comply with paper weight specifications, it is recommended to use our recommended paper. Document 

may not be printed correctly depending on usage conditions.
2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.



EP-BB
ชวยใหคุณทำงานไดอยางตอเนื ่อง ไรรอยตอ

หมายเหตุ:
- ลูกคาตองสมัครใชงานเพื่อใหสามารถใชบริการนี้ได
  บริการนี้อาจไมสามารถใชงานไดในบางภูมิภาคหรือภายใตสัญญาบางประเภท
  โปรดติดตอตัวแทนขายในพื้นที ่ของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- สำหรับลูกคาที ่ใชบริการ EP-BB วิศวกรบริการของเราอาจตองทำการกำหนดคาที ่จำเปนลงในอุปกรณมัลติฟงกชัน 
  ทั ้งนี ้ขึ ้นอยูกับตามความตองการของลูกคา
- ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายจากการเชื ่อมตอเครือขาย รวมทั้งเครือขายบรอดแบนด 

ดูมิเตอรการใชงาน

ขอมูลวัสดุสิ้นเปลือง

แจงเตือนขอผิดพลาด

บำรุงรักษาและแกปญหา

สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเมื่อตองการ

EP-BB

ลูกคา

บริษัท ฟูจิฟลม 
บิสซิเนส อินโนเวชั่น

EP Centre

EP-BB คือบริการฟรีผานเครือขายบรอดแบนด ที่ชวยใหลูกคาสามารถใชงานอุปกรณมัลติฟงกชัน
ไดอยางตอเนื่อง ไรปญหางานหยุดชะงักลดโอกาสในการเกิดดาวนไทม ในกรณีที่มีขอผิดพลาด
เกิดขึ้นกับเครื่อง บริการนี้จะชวยใหคุณสามารถกูคืนสถานะความผิดพลาดไดอยางรวดเร็ว
และยังชวยบริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองไดอยางงายดาย นอกจากนี้ยังสามารถตั้งคา
ใหระบบจัดสงรายงานสถานะการใชงานของ อุปกรณมัลติฟงกชันแตละเครื่องไดตามตองการ
ชวยขยายขีดความสามารถในการใชงานเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

Reproduction Prohibitions   Please note that reproduction of the following is prohibited by law :
Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. Unused postage stamps, post 
cards, etc. Certificate stamps stipulated by law. Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, 
paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the 
purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle. 

For Your Safety  
Before using the product, read the Instruction Manual carefully 
for proper use. Use the product with the power source and voltage 
specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, 
electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.

Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.
The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

แคตตาล ็อกหรอืเว บ็ไซต์นี้ม ผีล ติภัณฑ์ของ Fuji Xerox ที่ได ้รบัอนุญาตจาก Xerox Corporation
ผู ้แทนจำาหน่ายผลติภัณฑ์ค ือ FUJIFILM Business Innovation Corp.
เครือ่งหมายการค้า Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทั ้ง Fuji Xerox และลายกราฟฟิก เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบ ียนหรอืเครือ่งหมายการค้าของ ซ ีรอ็กซ์ คอรป์อเรชั ่น ในประเทศญี่ปุ่น และ/หรอื ในประเทศอ่ืนๆ 

FUJIFILM และโลโก้ของ FUJIFILM เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบ ียน หรอืเครือ่งหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation
ApeosPort และ DocuWorks, Cloud On-Demand Print, Cloud Service Hub, Device Log Service, Scan Translation, Working Folder 
เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบ ียนหรอืเครือ่งหมายการค้าของ FUJIFILM Business Innovation Corp.

The information is as of April, 2021.    PIC-0148 TH (2005-R1)

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000     Fax: 02-617-6748-9     Call Center: 02-660-8400

123 อาคารซันทาวเวอร ์เอ ชั้น 23-26 ถนนวภิาวดีรงัสิต จอมพล จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000      แฟกซ์: 02-617-6748-9      Call Center: 02-660-8400

fujifilm.com/fbth

บรษัิท ฟจูฟิิล์ม บิสซิเนส อนิโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สำาหรบัท่านท่ีสนใจ หรอืต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


