
PRINTER
híradó

A Fujitsu-Siemens legkelendõbb 

termékeirõl cégünk web oldalán a 
„HETI AJÁNLAT”-okra kattintva, 
folyamatosan aktualizált készlet és 
ár adatok szerepelnek. Az azonnal 
raktárról szállítható termékek között 
megtalálhatóak az Amilo és 
Lifebook hordozható gépek, a 
Scenic PC család különféle típusai 
éppúgy, mint a legújabb fejlesztésû 
TFT monitorok. Cégünk a Fujitsu-
Siemens Scaleo számítógépek 
különféle típusait a SULINET EX-
PRESSZ program keretében, mint 
szerzõdött partner szállítja. A 
SULINET emblémára kattintva in-
formációk olvashatóak a jogo-
sultság feltételeirõl, valamint ár és 
mûszaki adatok állnak rendel-
kezésre a  szállítható konfigurá -
ciókról. Ne feledkezzen meg néhány 
pillantást vetni az „AKCIÓ” menü- 
pont alatt szereplõ termékekre is, 
mivel azokat az adott héten igen 
kedvezményes áron kínáljuk!
Figyelje rendszerességgel árlis-
táinkat!  

www.kvint-r.hu

Örömmel tudatjuk, hogy cégünk a Fujitsu-Siemens számítástechnikai eszközök forgal-

mazójaként részt vesz a munkaügyi, informatikai és az oktatási tárca összefogásával 
életre hívott Sulinet Expressz programban.  Az akció célja, hogy a „jövõ emberei” azaz a 
diákok és az õket oktató tanárok, pedagógusok minél kedvezõbb feltételekkel 
juthassanak korszerû számítástechnikai eszközökhöz. 

SULINET EXPRESSZ

HÍREK

Két, speciális ill. kiemelkedõ robosztusságú nyomtatók gyártására szakosodott gyár, a német 
Tally és az amerikai Genicom jelentette be a napokban egyesülését. A fúziót új tulajdonosként, az 
Arsenal Capital finanszírozza, amely elsõsorban ipari és szolgáltató területeken végez 
invesztíciókat. Az új vállalat TallyGenicom néven jött létre, és 1300 alkalmazottal ebben az évben 
várhatóan 200 millió USD-t meghaladó forgalmat bonyolít le. Az elnöki széket a Genicom korábbi 
vezetõje, Arthur D. Gallo foglalja el, míg az alelnöki feladatokat a Tally korábbi fõnöke Gebhard 
Morent látja el.

(Folytatás a 4. oldalon)

FUJITSU-SIEMENS

ÚJDONSÁGOK

A KVINT-R SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT HÍRLEVELE

Termékinformációk
heti aktualitással!

Ne maradj le róla!

(Részletek a 2. oldalon)

TallyGenicom:  A korábbi riválisok egyesítik erõiket!

A napjainkban tapasztalható ádáz irodai színes lézernyomtató verseny egyik új, és ígéretes szereplõje lehet 

a Tally T8006eL, mivel bruttó végfelhasználói ára nem haladja meg a 190 ezer (!) forintot.  Az õsztõl 
kapható modell számos, a hálózati alkalmazhatóság minél egyszerûbb és rugalmasabb megvalósítását 

lehetõvé tevõ újdonsággal rendelkezik. A hálózatra 
történõ illesztést követõen böngészõ program vagy a 

WebJetAdmin alkalmazásával egyszerûen távfe-
lügyelhetõ, konfigurálható. Ez nagy segítséget jelenthet 

egy mindig elfoglalt rendszergazda számára!
A T8006eL beállításától függõen au-

tomatikus e-mail tájékoztatást küld 
akár öt különféle címre is a 
kellékanyagok állapotáról, azok 
szükségessé váló cseréjérõl, vagy 

akár egy váratlanul fellépõ rend-
ellenes mûködésrõl.  

T8006eL - új színes lézernyomtató hálózatra optimalizálva

(Folytatás a 4. oldalon)

149.0
00

Ft + 
Áfa
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A pedagógusok, akik a számítógép, 
számítástechnikai eszköz megszerzésérõl 
készült számla (számlák) kiállításának 
idõpontjában pedagógus igazolvánnyal 
rendelkeznek, továbbá akik OM azonosítóval 
rendelkezõ intézményben pedagógus 
munkakörben foglalkoztatottak, továbbá 
akik OM azonosítóval rendelkezõ intéz-
ményben pedagógiai elõadó, pedagógiai 
szakértõ, szabadidõ-szervezõ, gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelõs munkakörben fog-
lalkoztatottak;

Az oktatók, akik a számítógép, szá-
mítástechnikai eszköz megszerzésérõl 
készült számla (számlák) kiállításának 
idõpontjában felsõoktatási intézményben 
oktatói munkakörben foglalkoztatottak, 
illetve akik ilyen munkakörbõl mentek 
nyugdíjba;

A felnõttképzésben résztvevõk, akikkel 
felnõttképzési intézmény felnõttképzési 
szerzõdést kötött; (nem igényjogosultak a 
felnõttképzési intézményben oktatók, 
elõadók, õk oktatói státusz alapján sem 
tekinthetõk igényjogosultaknak) 

A hallgatók, akik a felsõoktatási törvényben 
felsorolt felsõoktatási intézményben 
akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú 
szakképzésben vagy fõiskolai, egyetemi 
szintû alapképzésben vagy szakirányú 
továbbképzésben vagy doktori képzésben 
vesznek részt, függetlenül attól, hogy 

Kik jogosultak a kedvezmények igénybe- 

vételére?

tanulmányaikat milyen oktatási formában 
végzik, ha a számukra a számítógép, 
számítástechnikai eszköz megszerzésérõl 
készült számla (számlák) kiállításának 
idõpontjában valamelyik felsõoktatási 
intézménnyel a hallgatói jogviszonyuk 
fennállt és van adóköteles jövedelmük;

A szülõk (vagy eltartók), akik gyermeküket 
saját háztartásukban tartják el és a gyermek 
nappali rendszerû iskolai oktatásban vagy a 
felsõoktatásról szóló törvényben felsorolt 
felsõoktatási intézményben hitelesített 
iskolai rendszerû elsõ alapképzésben vesz 
részt, ha a számukra a számítógép, 
számítástechnikai eszköz megszerzésérõl 
készült számla (számlák) kiállításának 
idõpontjában gyermekük valamelyik nappali 
rendszerû iskolai nevelést-oktatást folytató, 
OM azonosítóval rendelkezõ általános 
iskolával  vagy szakiskolával  vagy 
középiskolával vagy gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézménnyel tanulói, vagy a köve-
telménynek megfelelõ felsõoktatási 
intézménnyel hallgatói jogviszonyban állt;

A jogszabály biztosította adókedvezményt 
egy személy több jogcím alapján (pl. 
pedagógus, szülõ, felnõttképzésben 
résztvevõ stb.) is igénybe veheti, de az ilyen 
módon megállapítható adókedvezmény 

Egy magánszemély több jogcímen is 
igényjogosult lehet…

(figyelembe véve azt is, hogy a jogszabály 
a lap ján a  kedvezmény nem csak 
számítógép, számítástechnikai eszköz 
megszerzése esetén jár,) együttes összege 
sem haladhatja meg egy adóévben a 
60.000,- Ft-ot. 

Az adókedvezmény akkor is igénybe vehetõ, 
ha egy adóév során több különbözõ 
alkalommal történik a vásárlás, de a Sulinet 
Expressz egyéb feltételeinek minden egyes 
vásárlásra külön-külön is fenn kell állniuk. Az 
adókedvezmény együttes összege ez 
esetben sem haladhatja meg az adóévi 
60.000,- Ft-ot.

 

Mivel Magyarországon nem családi, hanem 
személyi jövedelemadó rendszer mûködik, 
ezért a jogszabály alapján mindkét szülõ 

(külön-külön is) igénybe veheti az adó-
kedvezményt, ha egyébként megfelelnek az 
igényjogosultsági feltételeknek, azonban a 
szülõk a fenti adókedvezményüket egy 
termék megszerzéséhez nem vonhatják 
össze (azaz külön-külön vásárlással ér-
vényesíthetik, mert nem lehet ugyan arról a 
termékrõl két szülõnek számlát kiállítani.)

Az Szja. tv. 36/A.§ (4) bekezdése a következõ 
rendelkezést tartalmazza: „A magánszemély 
által e § alap-ján igénybe vehetõ 
adókedvezmény(ek) összege adóévenként 
nem haladhatja meg a 60 ezer forintot.” 
Ennek ér te lmében  a  jogszabá ly  
érvényessége alatt  több lehetõség is van az 
adókedvezmény 60.000,- Ft-nál nagyobb 
értékben (több éven át) történõ igénybe- 
vételére:

 
termék ára (lízingdíja, bérleti díja) több 
adóév során kerül leszámlázásra, a 

Egy gyermek után is mindkét szülõ igénybe 
veheti az adókedvezményt…

Lehet-e a jogszabály alapján az adó-
kedvezményt 60.000,- Ft-nál nagyobb 
értékben (több éven át is) igénybe venni?

- az olyan, több évre szóló kedvezõ 
megszerzési konstrukció (pl. lízing, bérlet) 
esetében, amelynek keretében az adott

Ne maradj le róla!

ELINDULT A SULINET!
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Az alábbi táblázat összefoglalja a Fujitsu-Siemens kínálatában szereplõ számítógépek 
legjelentõsebb paramétereit:

Minden számítógépen található operációs 
rendszer, amely a legtöbb Fujitsu-Siemens 
számítógép esetében a Windows XP Home 
magyar nyelvû verziója. Ezen túlmenõen a 
vásárló kap a gépe mellé egy szoftver 
csomagot is, amely számtalan hasznos 
programot tartalmaz. A kedvezõbb 
árfekvésû asztali gépek mellé Word, Works, 
Adobe Photoshop Elements, valamint az 
Internet használatát segítõ böngészõ és 
levelezõ program jár. Az akció keretében 

kapható különféle kiépítettségû Amilo 
notebook-ok esetében pedig,  amely a CHIP 
Magazin 2003. áprilisi számában 29 
noteszgép közül a legjobbnak találtatott)  
további hasznos programokat is mellé-
kelnek. Megtalálható a csomagban a NERO 
4.01CD író program, az Adobe  Acrobat 
Reader 5.05 verziója továbbá a Norman 5.2 
vírus ellenõrzõ is. Az Internet használatához 
a mobil gépek esetében is rendelkezésre áll 
Web böngészõ, valamint levelezõ program.
Ezesetben csak a leglényegesebb para-
métereket tudtuk megadni. Amennyiben Ön 
az eddigi  információk  alapján úgy ítéli meg,

jogszabály érvényessége alatt - a többi 
feltétel teljesülése (jogosultság fennállása, 
stb.) esetén - minden egyes adó-évben 
igénybe vehetõ a fenti adókedvezmény. 
- készpénzes vagy áruhitellel történõ 
vásárlás esetében a jogszabály érvé-
nyessége alatt - a többi feltétel teljesülése 
(jogosultság fennállása, stb.) esetén - 
minden egyes adóévben ismételten igénybe 
vehetõ a fenti adókedvezmény, amennyiben 
az adott adóévben is a Sulinet Expressz 
keretében történt a vásárlás.

Az adókedvezményt  önadózás formájában  
magánszemély az általános szabályok szerint 
a vásárlás évére vonatkozó személyi 
jövedelemadó bevallásában érvényesítheti. 
Maximális mértékû adókedvezmény 
igénybevétele csak abban az esetben 
lehetséges, amennyiben az összevont 
adóalap adója  más jogcímen érvényesített 
kedvezmények levonása után is  eléri a 60 
ezer forintot. Maximális mértékû adó-
kedvezmény igénybevétele csak abban az 
esetben lehetséges, amennyiben az 
összevont adóalap adója erre lehetõséget 
nyújt.

A Sulinet Express program keretében a 
Fujitsu-Siemens Scaleo 600 asztali gépek 
különféle kiépítései, valamint az Amilo 
notebook család három képviselõje érhetõ el. 
Ezeket a számítógépeket kimondottan az 
otthoni felhasználók igényeihez igazítva 
fejlesztették ki: erõs processzorral ren-
delkeznek, gyors grafikus kártyájuk van 
játékokhoz, és a legtöbb gépben a DVD/CR-
RW meghajtó is megtalálható. Ezeknek a 
tulajdonságainak köszönhetõen kiválóan 
alkalmasak kép és hangfeldolgozási 
feladatok elvégzésére is. Az Amilo notebook-
ok video kimenetüknek köszönhetõen 
közvetlenül összekapcsolhatóak TV-vel, így 
könnyedén lehetõvé válik akár egy DVD film 
megtekintése is.
A Sulinet Express program keretében 
forgalmazott számítógépek már elsõ látásra 
felismerhetõek, mivel az elõlapján jól látható 
Sulinet emblémával kerülnek forgalomba.

Mikor érvényesíthetõ az adókedvezmény?

Milyen számítógépeket is kínál a Fujitsu-
Siemens a Sulinet keretében?

hogy jogosult az akció keretében történõ 
vásárlásra, akkor látogasson el Web 
oldalunkra a címen és a 
Sulinet emblémára kattintva tájékozódjon a 
jogosultság további részleteirõl, a kínált 
számítógépek mûszaki paramétereirõl. 
Abban az esetben, ha nincs Internet elérési 
lehetõsége, akkor hívja cégünk keres-
kedelmi osztályát a 477-4068-as telefon-
számon! Reméljük, hogy sikerült felkel-
tenünk érdeklõdését és ellátogat bemutató- 
termünkbe, ahol testközelbõl is megis-
merkedhet a Fujitsu-Siemens Scaleo 600 
asztali és az Amilo hordozható számító-
gépekkel. 

  www.kvint-r.hu

Termékkód
Termék

megnevezése Processzor Memória HDD CD/DVD Monitor Bruttó ár

OM145-BSR-011

OM145-BSR-012

OM145-BSR-021

OM145-BSR-022

OM145-BSR-031

OM145-BNS-011

OM145-BNS-012

OM145-BNS-021

OM145-BSR-032

OM145-BNS-031

OM145-BNS-022

Scaleo PC

Scaleo PC

Scaleo 600 PC

Scaleo 600 PC

Scaleo 600

Amilo
notebook

Amilo
notebook

Amilo
notebook

Scaleo 600 PC

STYLISTiC
4110 tábla PC

Amilo
notebook

Intel C2,4
Ghz

Intel C2,4
Ghz

Athlon XP
2000+ - 
1,6 Ghz

Intel P4 - 2,6
Ghz

Athlon XP
2800+ - 

2,18 Ghz

Intel P4 - 
2,4 Ghz

Intel P4 - 
2,66 Ghz

Intel P4 - 
2,8 Ghz

Intel P4 - 
3060 Ghz

Intel PIII
933 MHz-M
ULV - 933

Ghz

Intel P4 - 
3,06 Ghz

128 Mb /
DDR (333)

256 Mb /
DDR (333)

256 Mb /
DDR (333)

256 Mb /
DDR (333)

256 Mb /
DDR (333)

256 Mb /
SODIMM

DDR

256 Mb /
SODIMM

DDR

256 Mb /
SODIMM

DDR

512 Mb /
DDR (333)

256 Mb /
Pc133 SDRA

512 Mb /
SODIMM

DDR

40 GB IDE
5400

ford/perc

40 GB IDE
5400

ford/perc

40 GB IDE
5400

ford/perc

80 GB IDE
7200

ford/perc

80 GB IDE
7200

ford/perc

40 GB IDE

40 GB IDE

40 GB IDE

80 GB IDE
7200

ford/perc

30 GB IDE
5400

ford/perc

60 GB IDE

DVD-R, 16X IDE

DVD-R, 16X IDE

DVD-R, 16X IDE, CD-RW,
48X/16X/48X IDE

DVD-R, 16X IDE, CD-RW,
48X/16X/48X IDE

Combo DVD/CD-RW drive CD
24x / CD-R 24x / CD-RW 16x /

DVD 8x

DVD-R, 16X IDE, CD-RW,
48X/16X/48X IDE

Combo DVD/CD-RW drive CD
24x / CD-R 24x / CD-RW 16x /

DVD 8x

Combo DVD/CD-RW drive CD
24x / CD-R 24x / CD-RW 16x /

DVD 8x

DVD+RW 4/2,4/8/16/10/40x,
DVD-R 16x IDE

Külsõ CD, CD-RW, DVD, combo
(opcionális)

DVD+RW+R

C700, 17” CRT
monitor (1024x768 

85Hz)

C700, 17” CRT
monitor (1024x768 

85Hz)

C700, 17” CRT
monitor (1024x768 

85Hz)

C700, 17” CRT
monitor (1024x768 

85Hz)

C700, 17” CRT
monitor (1024x768 

85Hz)

15” TFT XGA, 1024 x
768 pixel

15” TFT XGA, 1024 x
768 pixel

15” TFT XGA, 1024 x
768 pixel

C700, 17” CRT
monitor (1024x768 

85Hz)

10,4” TFT passzív,

15” TFT XGA, 1024 x
768 pixel

169 900,- Ft

209 900,- Ft

249 900,- Ft

299 900,- Ft

309 900,- Ft

379 900,- Ft

399 900,- Ft

429 900,- Ft

449 900,- Ft

499 900,- Ft

539 900,- Ft
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TallyGenicom - egy új nyomtatógyártó startol

Az egyesülés következményeként a 

professzionális nyomtatógyártás terü-

letén jelentõs piaci potenciállal ren-

delkezõ világcég jött létre. Az közös 

termékstratégia nem sokban módosul a 

korábbiaktól: olyan termékeket fej-

leszteni és kínálni, amelyek elsõd-

legesen üzleti alkalmazások felhaszná-

lóinak nyújtanak maradéktalanul meg-

bízható megoldásokat. Az egyesítésre 

kerülõ termékpaletta számos - a pro-

fesszionális felhasználási területeken 

alkalmazható - típust tartalmaz: a mát-

HÍREK

printelésérõl, a széles termékpalettán 

mindenre található megfelelõ megoldás. 

Ezeknek az elvárásoknak csak a felhasz-

nálói igényekhez rugalmasan illeszt-

hetõ, ugyanakkor robosztus kialakítású, 

hosszú élettartamú printerek felelnek 

meg.
A folyamatos kellékanyag ellátást és a 

szerviz hátteret világszerte kiépített 

értékesítési- és szervizhálózat biztosítja 

a továbbiakban is. 
A vállalat Észak- és Dél-Amerikában 

TallyGenicom néven, míg Európában, 

Afrikában, Ázsiában és Óceániában 

továbbra is Tally néven lesz ismert.

rix és sornyomtatóktól kezdõdõen, a 

gyors tintasugaras készülékeken ke-

resztül, széles kínálatot nyújt a mono- és 

színes lézernyomtatók területén is. 
A TallyGenicom nyomtatók kiválóan 

alkalmasak különféle, az üzletmenet 

szempontjából kritikus és speciális 

nyomtatási feladatok biztonságos meg-

oldására, legyen szó akár termékek 

gyártása során fellépõ vonalkód, vagy 

speciális méretû nagy karakterek 

nyomtatási igényérõl, fuvarozás során 

szükséges szállító levelek elkészí-

tésérõl, vagy egyszerûen nagy mennyi-

ségû számla rövid idõn belül történõ 

T3010 / T3110 - leporellós irodai tintás 

mátrixnyomtatás teljesen zajtalanul

A Tally által szabadalmaztatott gyors-tintasugaras nyomtató-kategóriában 

megjelent a termékcsalád következõ generációja. Az eddigi felhasználói 
tapasztalatok figyelembevételével új modellek kifejlesztésére került sor. A 
megfogalmazott célokat sikerült megvalósítani, mivel a printerpiacon jelenleg 
csak a Tally gyors-tintás nyomtatói képesek vágott lapok és leporellók 
egymás utáni kezelésére, mindezt lézerminõségû nyomtatási kép biztosítása 
mellett. Az automatikus papírút-kiválasztásnak köszönhetõen a fel-
használónak mindössze az elkészült leporellót kell letépnie a perforáció 
mentén, minden to- vábbi teendõt a nyom-
tató automatikusan végez el.
Ezek a printerek ki- magasló, 980 karak-
ter/sec. nyomtatási sebességre képesek.  
A T3010/T3110 a fel- használók szempont-
já bó l le gl én ye ge - sebb tulajdonsága az 
alacsony nyomtatási költség, mivel olyan 
hagyományos mát- rixnyomtatók kiváltá-
sára fejlesztették, ahol számottevõ adatfeldolgozási feladatok jelentkeznek. Az 
üzemeltetés költsége a mátrixnyomtatók esetében szokásos szinten marad, 
így a lapköltség  a z igen kedvezõ 1,4  forint körül alakul.
Az intelligens ellenõrzõ rendszereknek köszönhetõen használat közben nem 
igényelnek folyamatos kezelõi felügyeletet: szenzorok figyelik a papír 
folyamatos haladását, a margók szabálytalan túllépését és a papír-
vastagságnak  megfelelõ  optimális  fejtávolságot. 
A speciális tinta-logisztikai rendszer tisztító szivattyú segítségével tartja 
karban a 2 billió karakternyi élettartammal rendelkezõ nyomtatófejet, szenzor 
kontrollálja a festéktartály töltöttségi szintjét. A speciális olajbázisú 
tintakeverék gyorsan szárad a nyomaton, UV- és nedvesség álló, infravörös 
fénnyel is olvasható. Az ipari környezetben való alkalmazáshoz OCR- és 
vonalkód nyomtatási funkcióval is rendelkezik.
Nagyon kényelmes beállítási és távfelügyeleti lehetõséget kínál a belsõ 
Ethernet interfész alkalmazása. Böngészõ program segítségével állíthatóak 
a paraméterek, a tintapatron töltöttségi szintje is innen ellenõrizhetõ. 

A T8006eL ideálisan alkal-

mazható olyan ügyviteli 
munkák során, amelyek-

ben zömmel fekete szö-
vegek mellett néha szí-
nes diagrammok és 
ábrák is elõfordulnak. 

Az irodai munka zök-
k e n õ m e n t e s  f o l y a -

matosságát biztosítja, 
hogy a színes tonerek kifogyá-

sa esetén sem áll meg a nyomtató, fekete-fehér nyom-
tatásra változatlanul használható. A munkaállomásokra 
telepíthetõ Status Monitor program hasznos infor-
mációkkal látja el a felhasználókat a nyomtató min-
denkori üzemállapotáról. A T8006eL sebessége színes 
módban 6 oldal percenként, ellenben ha csak fekete 
nyomtatásra van szükség, akkor a tempó 24 oldal/percre 
fokozódik. A T8006eL terhelése akár a havi 30000 oldalt is 
elérheti, így az alapkiépítésben rendelkezésre álló Fast-
Ethernet interfész segítségével munkacsoportokat is 
gond nélkül kiszolgál. Opcionálisan kiegészíthetõ a 
kétoldalas nyomtatást lehetõvé tevõ duplex egységgel, 
valamint egy további 500 lapos adagolóval, így a teljes 
papírbefogadási kapacitás 750 lapra növelhetõ. Érdekes 
új tulajdonsága a poszter nyomtatás mód, amely egyetlen 
gombnyomással akár az A0 méretû nagyítást is lehetõvé 
teszi. További információk a Tally nyomtatók web oldalain! 
(www.tally.hu)


