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ARBEJDER FOR
FREMTIDEN
Arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt. Fleksible mødetider, hjemmearbejdspladser,
mobile medarbejdere med fælles skriveborde og medarbejdere, der på tværs af
landegrænser samarbejder med andre, som om de var i samme rum.
En del af en virksomheds succes afhænger
af dets evne til hurtigt at kunne indsamle,
fremlægge og dele information og til at
samle flere dokumenter, som findes i en
række printede eller digitale versioner og
på forskellige steder – fra medarbejdernes
skriveborde og arkivskabe til cloud-servere
og mobile enheder.
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imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 2nd Edition-porteføljen er en
intelligent, sikker og bæredygtig platform,
der bygger en naturlig bro mellem
jeres kontorteknologi og cloud’en. Den
kompletterer hvert trin i et dokuments
livscyklus – fra oprettelse til deling og
output til arkiveringen. Og takket være
cloud management-egenskaberne kan
det vise sig at blive en klog og rentabel
investering.
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FREMTIDSSIKR JERES VIRKSOMHED
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-serien rækker over en bred
vifte af enheder, der dækker forskellige behov. Hver maskine i serien byder på tæt
integration med uniFLOW Online Express – en effektiv cloud document capture &
output management-løsning. Samtlige enheder i denne serie kan også integreres
med andre capture- og dokumenthåndteringsløsninger som for eksempel uniFLOW
(on premise), Therefore Online, IRIS m.fl. – hvilket betyder, at de enkelt kan
brugertilpasses til specifikke dokumentworkflow-løsninger i jeres virksomhed, både nu
og i fremtiden. Den Fælles firmware-platform sørger desuden for, at jeres enheder er
opdateret med de seneste funktioner, så jeres investering kan skabe endnu mere værdi.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

Mono A3

* Maskine, der stadigvæk er baseret på imageRUNNER ADVANCE Generation 2-platformen, og som ikke kan opgraderes til
2nd Edition.
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FORENKLET
ADMINISTRATION
FORDELENE VED EN SERVERFRI LØSNING
ØGET PRODUKTIVITET

OMKOSTNINGSSTYRING

En cloud-baseret applikation kan strømline
jeres forretningsprocesser og give jer
adgang til moderne teknologier som Scanto-Cloud, og ved at outsource jeres ICTrelaterede opgaver (og risici) kan I fokusere
på de vigtigste opgaver i virksomheden.

Ved at vælge en serverfri løsning kan I trimme
jeres IT-infrastruktur og -platform og skære
ned for software-relaterede omkostninger. Det
bliver enklere at budgettere ICT-investeringer,
og desuden får I lavere opstartsomkostninger.
I kan få fuldt overblik over brugernes printadfærd,
administrere printomkostninger, ændre
uøkonomiske processer og endda begrænse
adgang til specifikke funktioner eller enheder
pr. afdeling, arbejdsgruppe eller enkeltperson.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CENTRALISERET
KONTROL

FÆLLES
FIRMWARE-PLATFORM

uniFLOW Online Express er
en komplet, brugsklar, online
printadministrationsservice, som
følger med som standard på alle
imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 2nd Edition-enheder.
Det arbejder perfekt sammen med
jeres eksisterende processer, bringer
printrelaterede omkostninger under
kontrol, øger medarbejdernes
produktivitet og giver bedre
dokumentsikkerhed – for at beskytte
jeres data og intellektuelle ejendom.
Ønsker I endnu flere funktioner, kan
I vælge uniFLOW Online eller det
komplette stand-alone uniFLOW,
som tilbyder endnu mere kontrol.

Hvis I udnytter alle muligheder
ved et fleksibelt og helt opdateret
ICT-miljø, der understøtter
muligheden for egen konfiguration
og øjeblikkelig opdatering med
de seneste versioner, kan I selv
tilpasse løsningen og skabe vækst,
i takt med at jeres virksomhed
udvikler sig. Fjerndiagnosticering
og -assistance hjælper jer yderligere
med at reducere omkostninger ved
at minimere nedetid og indblanding
fra operatører. Med imageWARE
Management Console kan I få glæde
af et centralt kontrolpunkt til hele
jeres printflåde – selv på tværs af
landegrænser.

Canons imageRUNNER ADVANCE
Third Generation 2nd Editionmaskiner kører på den Fælles
firmware-platform, som giver
en mere ensartet bruger- og
administratoroplevelse end
nogensinde før. Platformen sørger
også for, at de nyeste funktioner er
tilgængelige på alle imageRUNNER
ADVANCE Third Generation
2nd Edition-produkter. Vi holder
løbende øje med og identificerer
potentielle svagheder eller
efterspurgte funktioner og sender
de opdaterede funktioner videre til
hver enhed i jeres flåde – så jeres
enheder til enhver tid er opdateret
med de nyeste banebrydende
egenskaber, funktioner og
sikkerhedsforanstaltninger, og
at jeres investering kan skabe
større værdi og fremtidssikre
jeres virksomhed.

Cloud-baseret
infrastruktur

Fleksibel
brugergodkendelse

1536944
Enkel
dokumentscanning
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Hold øje med print-,
scannings- og
kopieringsomkostninger

Integreret
tælleraflæsning
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FREMTIDSSIKRET
DESIGN
Canon tager beskyttelse af jeres virksomheds fortrolige information alvorligt.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-platformen er endnu mere
sikker takket være den perfekte integration af vores hardware og software samt en
række sikkerhedsfunktioner, der er med til at sikre fortroligheden og tilgængeligheden
af jeres information igennem hele dens livscyklus.
Indlogning ved enhederne betyder, at selv job, der bliver sendt fra mobile enheder, kan holdes sikre,
indtil de bliver frigivet ved enheden – noget, der bidrager yderligere til fortroligheden. For at forhindre
ikke-autoriseret distribution af følsom information kan forskellige enhedsfunktioner deaktiveres for
enkelte brugere, mens visuelle og hørbare Original Reminder-meddelelser advarer jer om, hvis følsom
information fra scannede originaler er efterladt i enheden. Med gæsteprint kan I også tilbyde ad hoc
mobilt print, uden at der er behov for at få adgang til virksomhedens netværk. Hvis I ønsker endnu
mere kontrol, omfatter den komplette uniFLOW-løsning (tilvalg) imageWARE Secure Audit Manager
Express. Denne avancerede softwarepakke sætter jer i stand til at spore og forhindre ethvert forsøg
på at printe, scanne, faxe eller kopiere dokumenter ved hjælp af specifikke søgeord – og advarer jer
øjeblikkeligt, hvis der er nogen form for uoverensstemmelse.
• HDD-sletning fjerner latente billeder efter hver opgave.
• HDD-formatering fjerner og overskriver al data på harddisken,
når den er udtjent.
• HDD-datakryptering hjælper med at beskytte information, selv efter
at harddisken er blevet fjernet, og det er nu FIPS 140-2-godkendt på
udvalgte modeller.
• En sikkerhedschip med manipulationssikret hardware hjælper med at
beskytte passwords og krypteringsnøgler.
• IPsec yder datasikkerhed, når det krydser netværket.
• SMB 3.0 giver sikker kryptering.
• Krypteret print og scanning og Sikkerhedsvandmærke.
Hvis I gerne vil vide mere om vores forskellige sikkerhedsløsninger, kan I kontakte Canon Danmark
eller læse brochuren ’Beskyttelse af jeres kontor’.
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DOKUMENTETS
LIVSCYKLUS
Få glæde af en ubesværet strømlining af jeres informationsprocesser med en
portefølje af højkvalitets-, serverfrie imaging-løsninger i særklasse til håndtering
af jeres digitale og papirbaserede dokumenter – igennem hele deres livscyklus.
Med fuldt integrerede end-to-end-dokumentworkflows kan man hurtigt og
effektivt indsamle, arkivere og dele information – og mindske jeres afhængighed
af papirbaserede, manuelle processer, så I kan arbejde endnu mere effektivt.
Understøttelse af branchestandarder som PCL og PostScript muliggør direkte
integration med jeres IT-systemer.

BRUGEROPLEVELSE
Et stort, hurtigt og intuitivt
brugerinterface med en
touchscreen i farver og
smartphone-lignende kontroller
gør det enkelt at udføre opgaver.
Interfacet giver også en ensartet
brugeroplevelse på tværs
af samtlige imageRUNNER
ADVANCE-enheder, så arbejdet
kan fortsætte som sædvanligt.
Endvidere anvender alle
modeller i porteføljen de samme
printerdrivere, de samme interne
egenskaber og fuldt kompatibelt
software, så de kræver et
minimum af vedligeholdelse.

INDIVIDUEL
TILPASNING
Brugere kan selv tilpasse deres
arbejdsplads og workflows
vha. Advanced Personalisation
af displayet, enhedsfunktioner
og indstillinger med en
godkendelsestjeneste som
Universal Login Manager eller
uniFLOW Online Express.

DET MOBILE
KONTOR
Med skalerbar support for fleksible
arbejdsmetoder kan medarbejderne
sikkert indsamle eller printe
dokumenter på farten og hurtigt
parre deres mobile enheder direkte
ind i virksomhedens workflows. Gør
det endnu nemmere at anvende
smarte, mobile arbejdsmetoder, og
giv jeres medarbejdere mulighed
for at få adgang til, håndtere og
behandle dokumenter på en sikker
måde, uanset hvor de befinder sig.
Det fjerner også behovet for,
at de skal sidde ved deres
skrivebord og arbejde fra en
af kontorets computere.

CAPTURE
Strømlin digitaliseringen af jeres dokumenter med imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 2nd Edition-enhedernes effektive scanningsmuligheder. Samtidig 2-sidet scanning
giver hurtige resultater, og der er understøttelse for scanning og konvertering af dokumenter
til en Søgbar PDF, Microsoft® Word* og Microsoft® PowerPoint som standard.

HÅNDTERING
OG BEHANDLING
De indbyggede MEAP- og MEAP Web-applikationsplatforme optimerer jeres informationsprocesser og integreres ubesværet med en bred vifte af effektive Canon- og tredjeparts
softwareløsninger.

OUTPUT
Med imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-løsningerne er det enkelt
og sikkert at sende digitale dokumenttyper til en bred vifte af destinationer, så de nemt
kan deles, gemmes eller printes.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd-porteføljen tilbyder også fleksible
finishing-muligheder, som for eksempel hæftning og dokumentindsætning, og når
den kombineres med Canons iW Desktop publishing-software kan I enkelt oprette
og fremstille professionelt udseende dokumenter i høj kvalitet inhouse.
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EN INTEGRERET LØSNING
TIL ENHVER VIRKSOMHED
Canons integrerede løsninger giver jer mulighed for at styre adgang til enheden, indføre
printpolitikker, overvåge output og begrænse anvendelse pr. bruger.

De gør det enkelt for brugerne at
identificere sig selv og giver dem en
personaliseret oplevelse ved enheden.
Ingen server – Enhedsbaseret
# Op til 5 enheder

Cloud-baseret løsning, der er designet
til at give jer en enkel måde at
håndtere printmiljøer på.
Cloud-baseret
Ubegrænset antal brugere
# Op til 10 enheder

Sikker, cloud-baseret løsning, der er
designet til at håndtere hele printmiljøer.
Cloud-baseret
Ubegrænset antal brugere
# Op til 10 enheder

Til mindre virksomheder
Der ønsker et grundlæggende og
enkelt output management-værktøj.

Til små og mellemstore virksomheder
Med grundlæggende behov for
adgangskontrol og omkostningsstyring, men som ikke ønsker eller ikke
vil investere eller ikke vil administrere
lokale servere.

Komplet scan management-software,
der skaber utrolig høj værdi, når man
digitaliserer dokumenter.

Print management-software, der
Print management-software, der er
bringer fordelene ved en printerflåde til designet til at forbedre kontrollen over
jeres organisation.
og effektiviteten ved jeres printerflåde.

Serverbaseret
Maks. 500 brugere
# Op til 25 enheder

Til mellemstore virksomheder
Der ønsker effektive scanningsløsninger, som kan kombineres med
output management-software.

Serverbaseret
Maks. 500 brugere
# Op til 25 enheder

Til mellemstore virksomheder
Der ønsker en onsite, serverbaseret
output management-løsning, som
byder på Sikkert print/My print
Anywhere og mulighed for mobilt print.

Til små og mellemstore virksomheder
Der ønsker en skalerbar, cloud-baseret
løsning med avancerede sikkerhedsfunktioner, der er nem at installere
og administrere.

Serverbaseret
Ubegrænset antal brugere
# Ubegrænset antal enheder

Til store virksomheder
Der ønsker en altomfattende,
polyvalent og sikker løsning med
avancerede funktioner, der er
skræddersyet til ethvert behov, og som
omfatter professionelle services til at
implementere løsningen.
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HVORFOR CANON?
EKSPERTISE
Canon er et globalt anerkendt brand
med over 80 års erfaring, der har en
global omsætning på 30,5 mia. USD
og mere end ti års fortsat rentabilitet.
BÆREDYGTIGHED
Canons engagement i miljøet er en
integreret del af vores produktdesign, vores
produktion og vores virksomhedsfilosofi
’Kyosei’, som betyder ’at leve og arbejde
sammen for det fælles bedste’. Gennem
vores Life Cycle Assessment (LCA)-system
har Canon mindsket CO2-udslippet ved at
fokusere på hvert trin i produktets livscyklus.

Vundet BLI Line of
the Year Award flere
år i træk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
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Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk
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INNOVATION
Vores produkter og services er
med til at minimere potentielle
informationssikkerhedsbrud på en smartere
måde. ’Highly commended’ er den bedste
sikkerhedsteamkategori ved 2017 SCA
Awards Europe, hvor ekspertise inden for
cybersikkerhed bliver anerkendt.

