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imageRUNNER
ADVANCE THIRD
GENERATION
2nd EDITION
-MALLISTO
ON SUUNNATTU
HUOMISEN TARPEISIIN
Työympäristömme muuttuu nopeassa tahdissa. Joustavista työajoista, etätyöstä
ja mobiileista työntekijöistä on tulossa arkipäivää, ja eri maissa olevat työntekijät
voivat viestiä keskenään yhtä vaivattomasti kuin jos he olisivat samassa huoneessa.
Menestyäkseen yritysten on kerättävä,
esiteltävä ja jaettava tietoa nopeasti
sekä yhdistettävä turvallisesti useita
asiakirjoja, jotka ovat erilaisissa painetuissa
tai digitaalisissa muodoissa ja eri
sijainneissa – työntekijöiden pöydiltä ja
toimiston kaapeista aina pilvipalvelimiin
ja mobiililaitteisiin.
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imageRUNNER ADVANCE Third Generation
2nd Edition -mallisto on älykäs, suojattu ja
kestävä liiketoiminta-alusta, joka yhdistää
toimistosi tekniikan saumattomasti
pilveen. Alusta täydentää asiakirjan
elinkaaren jokaista vaihetta luonnista
jakamiseen ja tulostuksesta arkistointiin –
ja pilvihallintaominaisuuksiensa ansiosta
se saattaa osoittautua nokkelaksi ja
kustannustehokkaaksi investoinniksi.
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VARMISTA LIIKETOIMINTASI MENESTYS MYÖS TULEVAISUUDESSA
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition -mallistossa on laaja valikoima
tuotteita erilaisiin käyttötarpeisiin, ja kukin yksittäinen tuote on integroitu kiinteästi
uniFLOW Online Express -palveluun, joka on tehokas pilvipohjainen asiakirjojen
tallennuksen ja tulostuksen hallintaratkaisu. Kukin malliston laite voidaan myös integroida
muihin tallennus- ja asiakirjanhallintaratkaisuihin, esimerkkeinä uniFLOW (työtiloissa),
Therefore Online ja IRIS. Näin ollen laitteet voidaan myös helposti mukauttaa vastaamaan
liiketoimintasi tietylle asiakirjatyönkululle asettamia vaatimuksia – nyt ja tulevaisuudessa.
Yhtenäinen laiteohjelmistoalusta (Unified Firmware Platform) tarjoaa myös jatkuvasti
käyttöösi uusimpia toimintoja – näin investointisi arvo kasvaa jatkuvasti.

400/500*
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*Laite pohjautuu edelleen imageRUNNER ADVANCE Generation 2 -arkkitehtuuriin, eikä sitä voida päivittää 2nd Edition -versioon
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YKSINKERTAISTETTU
HALLINTA
LUOPUESSASI PALVELIMISTA SAAT SEURAAVAT EDUT
PAREMPI TEHOKKUUS

KUSTANNUSTENHALLINTA

Pilvipohjainen yrityssovellus voi virtaviivaistaa
liiketoimintaprosessejasi, tarjota käyttöösi
nykyaikaisia tekniikoita, kuten pilveen
skannaamisen, ja auttaa sinua keskittymään
jälleen ydintoimintoihisi ulkoistamalla
ICT-toiminnan (ja siihen liittyvät riskit).

Palvelimista luopuminen voi vähentää
IT-infrastruktuurista, alustoista ja sovelluksista
aiheutuvia kuluja. ICT-investointien
budjetointi on aiempaa helpompaa ja lisäksi
käynnistyskustannukset on entistä alhaisemmat
ja saat kattavan kuvan käyttäjiesi tulostustavoista.
Näin ollen voit hallita tulostuskustannuksia, muuttaa
tuhlailevia käyttötottumuksia ja jopa rajoittaa
toimintojen tai laitteiden käyttöoikeutta osastoittain,
työryhmittäin tai yksittäisten käyttäjien mukaan.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

KESKITETTY
OHJAUS

imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 2nd Edition -malliston
mukana toimitetaan vakiona
uniFLOW Online Express – kattava
ja käyttövalmis verkkopohjainen
tulostuksen hallintapalvelu. Se
toimii saumattomasti olemassa
olevien prosessiesi kanssa,
tarjoaa tavan hallita tulostukseen
liittyviä kuluja, parantaa
asiakirjojen tietoturvaa – mikä
puolestaan suojaa tietojasi ja
immateriaaliomaisuuttasi –
sekä parantaa työntekijöiden
tuottavuutta. Lisätoimintoja
halutessasi voit siirtyä uniFLOW
Online -versioon tai uniFLOWtuotteen erilliseen täysversioon,
joka tarjoaa vieläkin korkeamman
hallinnan tason.

Kun käytössäsi on joustava ja
ajan tasalla oleva ICT-ympäristö,
joka tukee itsemääritettäviä
kokoonpanovaihtoehtoja ja tarjoaa
välittömät päivitykset heti, kun ne
tulevat saataville, liiketoimintasi
voi kasvaa ja muuttua tarpeen
mukaan. Etävianmääritys ja
-tuki voivat auttaa vähentämään
kuluja vielä lisää, sillä niiden
ansiosta käyttökatkojen määrä ja
laitteiden hallintaan kuluva aika
ovat mahdollisimman vähäisiä.
imageWARE Management Console
-hallintakonsoli mahdollistaa koko
laitekannan keskitetyn hallinnan
saman käyttöliittymän kautta –
myös yli maiden rajojen.

Pilvipohjainen
Infrastruktuuri

Joustava
todennus

1536944
Vaivaton
asiakirjojen
skannaus
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Tulostuksen,
skannauksen ja
kopioinnin
kulujen seuranta

Integroitu
mittarilukema
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YHTENÄINEN
LAITEOHJELMISTOALUSTA
(UNIFIED FIRMWARE PLATFORM)
Canonin imageRUNNER
ADVANCE Third Generation 2nd
Edition -laitteissa on yhtenäinen
laiteohjelmistoalusta (Unified
Firmware Platform), jonka ansiosta
laitteen käyttäjä- ja hallintakokemus
on ennennäkemättömän
yhdenmukainen. Se myös
takaa, että uusin toiminnallisuus
on käytettävissä kaikissa
imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 2nd Edition -tuotteissa.
Valvomme ja tunnistamme
jatkuvasti uusia tietoturva-aukkoja
tai toivottuja ominaisuuksia
ja julkaisemme päivitetyt
ominaisuudet automaattisesti
kaikissa laitekantasi laitteissa.
Näin laitteissasi on aina käytössä
uusimmat ominaisuudet,
toiminnallisuudet ja suojaustehot,
minkä ansiosta investointisi arvo
kasvaa jatkuvasti ja liiketoimintasi
on varautunut myös tulevaisuuden
haasteisiin.

SUUNNITELTU
TURVALLISEKSI
Canon suhtautuu erittäin vakavasti organisaatiosi luottamuksellisten tietojen
suojaamiseen. imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition -alusta
on nyt aiempaa paremmin suojattu, sillä laitteistomme ja ohjelmistomme on
integroitu saumattomasti ja kattava valikoima suojausominaisuuksia auttaa
varmistamaan tietojesi luottamuksellisuuden, käytettävyyden ja saatavuuden
koko niiden elinkaaren ajan.
Käyttäjän todennuskirjautuminen tarkoittaa sitä, että jopa mobiililaitteilta lähetetyt työt voidaan säilyttää
turvallisesti niiden vapauttamiseen saakka – mikä puolestaan suojaa tietojen luottamuksellisuutta.
Arkaluontoisten tietojen luvatonta jakelua voidaan ehkäistä poistamalla laitteen toimintoja käytöstä
käyttäjäkohtaisesti. Lisäksi sinua varoitetaan näytölle ilmestyvällä viestillä ja äänimerkillä, jos arkaluontoista
tietoa sisältävät alkuperäiskappaleet jäävät laitteeseen. Vieraiden suorittaman tulostuksen mahdollisuus
tarjoaa turvallisen tilapäisen tulostusoikeuden mobiililaitteilla ilman, että laitteet on yhdistettävä yrityksesi
verkkoon. Vieläkin paremman hallinnan tarjoaa lisävarusteena saatava uniFLOW-ratkaisun täysversio, joka
sisältää imageWARE Secure Audit Manager Express -toiminnon. Tämän edistyksellisen pakkauksen avulla
voit havaita ja estää kaikki yritykset tulostaa, skannata, faksata tai kopioida asiakirjoja, jotka sisältävät tiettyjä
avainsanoja – ja saat tällöin myös välittömästi hälytyksen kyseisistä yrityksistä.
• HDD Erase -toiminto poistaa piilevät kuvat jokaisen tehtävän jälkeen
• HDD Format -toiminto poistaa ja päällekirjoittaa kaikki kiintolevyllä olevat
tiedot sen käyttöiän päättyessä.
• HDD Data Encryption -salaus auttaa pitämään tiedot turvassa myös silloin, kun
kiintolevy poistetaan laitteesta. Valikoiduissa malleissa salaus täyttää nyt myös
FIPS 140-2 -standardin vaatimukset.
• Peukalointiyritykset kestävä turvasiru auttaa suojaamaan salasanat ja
salausavaimet.
• IPsec-protokolla suojaa verkon kautta kulkevat tiedot
• SMB 3.0 tarjoaa vankan salauksen
• Salattu tulostus ja skannaus sekä suojattu vesileima
Jos haluat lisätietoja tietoturvaratkaisuistamme, ota yhteyttä paikalliseen edustajaasi
tai katso tietoturvaesitteemme toimiston suojaamista koskeva kohta.
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ASIAKIRJAN
ELINKAARI
Virtaviivaista IT-työnkulkusi lyömättömällä ja erittäin korkealaatuisella
kuvannusratkaisujen mallistolla, joka on tarkoitettu digitaalisten ja fyysisten
asiakirjojen hallintaan koko niiden elinkaaren ajan – ja vielä ilman palvelimia!
Täysin integroidut päästä päähän -asiakirjatyönkulut mahdollistavat tiedon
nopean ja tehokkaan hankinnan, arkistoinnin ja jakamisen, jolloin tiimityö onnistuu
entistä tehokkaammin etkä ole enää riippuvainen paperipohjaisista manuaalisista
prosesseista. Laite tukee toimialan standardeja, kuten PCL- ja PostScripttekniikoita, mikä mahdollistaa laitteen suoran integroinnin IT-järjestelmiisi.

KÄYTTÄJÄKOKEMUS
Suurikokoinen, herkkä
ja intuitiivisesti toimiva
käyttöliittymä ja sen
värikosketusnäyttö ja
älypuhelimen kaltainen
ohjattavuus tekevät tehtävien
suorittamisesta nopeaa ja
vaivatonta. Lisäksi käyttöliittymä
toimii samalla tavalla kaikissa
imageRUNNER ADVANCE
-laitteissa, joten työt etenevät
saumattomasti. Kaikki malliston
tuotteet käyttävät myös samoja
tulostusohjaimia, samoja sisäisiä
toimintoja ja täysin yhteensopivaa
ohjelmistoa, minkä ansiosta
niiden ylläpidosta koituu
mahdollisimman vähän vaivaa.

MUKAUTUS
KÄYTTÄJÄN MUKAAN
Käyttäjät voivat mukauttaa
työtilansa ja työnkulkunsa
käyttämällä näytöllä näkyvän
näytön, laitetoimintojen ja
asetusten edistyksellistä
mukauttamista hyödyntämällä
Universal Login Managerin tai
uniFLOW Online Expressin
kaltaista todennuspalvelua.

MOBIILITOIMISTON
KÄYTTÖMAHDOLLISUUS
Joustavien työtapojen
skaalautuva tuki mahdollistaa
asiakirjojen suojatun
mobiiliskannauksen ja
-tulostuksen sekä mobiililaitteiden
suoran integroinnin
yrityksen työnkulkuihin.
Tehosta aiempaa parempien
mobiilityöskentelytapojen
omaksumista – tarjoa
työntekijöillesi mahdollisuus
käyttää, hallita ja käsitellä
asiakirjoja suojatusti missä, milloin
ja miten tahansa – ja vapauta
heidät tarpeesta työskennellä
toimistolla pöytätietokoneen
ääressä.

TALLENNUS
Voit virtaviivaistaa asiakirjojen digitointia imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition -laitteiden
tehokkaiden skannausominaisuuksien avulla. Samanaikainen kaksipuolinen skannaus tuottaa asiakirjat
nopeasti, ja malliston laitteet tukevat vakiona asiakirjojen skannaamista ja muuntamista haettaviksi PDF-,
Microsoft® Word- ja Microsoft® PowerPoint -tiedostoiksi.

HALLINTA
JA KÄSITTELY
Voit optimoida tietoprosessisi saumattomalla integroinnilla useisiin tehokkaisiin Canonin ja kolmansien
osapuolten ohjelmistoihin upotettujen MEAP- ja MEAP Web -sovellusalustojen ansiosta.

TULOSTUS
Voit lähettää helposti ja turvallisesti digitaalisia tulostusasiakirjoja useisiin eri kohteisiin jakamista,
arkistointia tai imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition -ratkaisuilla tulostamista varten.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition -mallisto tarjoaa myös joustavat
viimeistelyvaihtoehdot (kuten nidonnan), asiakirjojen lisäämisen sekä yhdessä Canonin
iW Desktop -julkaisuohjelmiston kanssa tarjoaa yksinkertaisen tavan luoda ja tuottaa erittäin
korkealaatuisia ja ammattimaisia asiakirjoja yrityksen sisällä.
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INTEGROITU RATKAISU
KAIKILLE YRITYKSILLE
Canonin integroidut ratkaisut mahdollistavat laitteiden käytön hallinnan, tulostuskäytäntöjen
soveltamisen, tulostuksen valvonnan ja tulostusmäärien rajoittamisen käyttäjäkohtaisesti.

Tarjoaa käyttäjille helpon tavan
tunnistautua ja hyötyä laitteen
mukautetusta käyttäjäkokemuksesta.
Ei palvelimia – laitepohjainen
# Enintään viisi laitetta

Pilvipohjainen ratkaisu, joka on
suunniteltu tarjoamaan helppo
tapa hallita tulostusympäristöjä.
Pilvipohjainen
Rajaton määrä käyttäjiä
# Enintään 10 laitetta

Suojattu pilvipohjainen ratkaisu, joka
on suunniteltu hallitsemaan kokonaisia
tulostusympäristöjä.
Pilvipohjainen
Rajaton määrä käyttäjiä
# Enintään 10 laitetta

Pienille yrityksille
Pienille tai keskikokoisille yrityksille
Jotka haluavat perustason vaivattoman Joilla on perustason vaatimuksia
tulostuksen hallintatyökalun.
käyttöoikeuden rajoittamiseen ja
kulujen seurantaan liittyen mutta jotka
eivät halua tai eivät voi investoida
paikallisiin palvelimiin tai hallita niitä.

Pienille tai keskikokoisille yrityksille
Jotka haluavat skaalattavissa olevan
pilvipohjaisen ratkaisun, jotka on
helppo ottaa käyttöön ja helposti
hallittavissa ja jossa on tehokkaat
tietoturvaominaisuudet.

Kattava skannauksen hallintaohjelmisto, Tulostuksen hallintaohjelmisto, joka on
joka on suunniteltu tarjoamaan
suunniteltu tuomaan organisaatioosi
optimaalinen lisäarvo asiakirjojen
tulostuslaitekannan edut.
digitoinnin aikana.

Tulostuksen hallintaohjelmisto,
joka on suunniteltu parantamaan
tulostuslaitekantasi hallintaa ja
tehokkuutta.

Palvelinpohjainen
Enintään 500 käyttäjää
# Enintään 25 laitetta

Keskikokoisille yrityksille
Jotka haluavat tehokkaita
skannausratkaisuja, jotka voidaan
yhdistää tulostuksen
hallintaohjelmistoon.

Palvelinpohjainen
Enintään 500 käyttäjää
# Enintään 25 laitetta

Keskikokoisille yrityksille
Jotka haluavat toimitiloissa olevan
palvelinpohjaisen tulostuksen
hallintaratkaisun, joka tarjoaa
täysin suojatun tulostuksen /
My print Anywhere -ratkaisun ja
mobiilitulostusmahdollisuuden.

Palvelinpohjainen
Rajaton määrä käyttäjiä
# Rajaton määrä laitteita

Suurille yrityksille
Jotka haluavat monipuolisen, täyden
suojauksen tulostushallintaratkaisun,
joka on räätälöity yksilöllisten tarpeiden
mukaan ja jossa on edistykselliset
ominaisuudet ja ammattilaispalvelut
käyttöönottoa varten.
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MIKSI CANON?
ASIANTUNTEMUS
Canon on maailmanlaajuisesti luotettu brändi,
jolla on yli 80 vuoden kokemus ja 30,5 miljardin
dollarin vuosittainen liikevaihto. Yritys on tehnyt
voittoa katkeamatta yli 10 vuoden ajan.

EKOLOGINEN KESTÄVYYS
Canonin sitoumus ympäristönsuojeluun on
olennainen osa Kyosei-yritysfilosofiaamme
”Eläminen ja työskenteleminen yhdessä yhteisen
hyvän saavuttamiseksi”, tuotesuunnitteluamme
ja valmistusprosessiamme. Elinkaaren
arvioinnin LCA-järjestelmämme osana olemme
vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme kaikissa
tuotteen elinkaaren vaiheissa.

INNOVAATIO
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Tuotteemme ja palvelumme hyödyntävät entistä
älykkäämpiä tapoja ehkäistä todennäköisiä
tietoturvauhkia. ”Highly commended”
(”Lämpimästi suositeltu”) parhaassa
tietoturvatiimiluokassa vuoden 2017 SCA Awards
Europe -tapahtumassa, joka antaa tunnustusta
kyberturvallisuuden asiantuntemuksesta.

