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imageRUNNER
ADVANCE THIRD
GENERATION
nd
2 EDITIONPORTEFØLJEN
FUNGERER FOR
MORGENDAGEN
Arbeidsplassen er i rask endring. Fleksible arbeidstider, arbeide hjemmefra,
mobile medarbeidere som deler skrivebord og ansatte som krysser
internasjonale grenser, men som samarbeider som om de er i samme rom.
For å lykkes må virksomheter samle inn,
presentere og dele informasjon raskt, og
samle en rekke dokumenter i diverse trykte
eller digitale former på en trygg måte –
fra ansattes skrivebord og kontorskap
til skyservere og mobile enheter.
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ImageRUNNER ADVANCE Third Generation
2nd Edition-porteføljen er en intelligent,
sikker og bærekraftig bedriftsplattform
som effektivt kobler kontorteknologien din
til skyen. Den komplementerer hvert trinn
i dokumentlivssyklusen, fra opprettelse til
deling, utskrift til arkivering – og takket
være funksjonene for skyadministrasjon
kan den fort bli en uhyre smart og
kostnadseffektiv investering.
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SØRG FOR Å FREMTIDSSIKRE BEDRIFTEN DIN
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-porteføljen omfatter en rekke
modeller for ulike kundekrav. Hvert av de individuelle produktene er tett integrert med
uniFLOW Online Express – en kraftig løsning for skybasert dokumentregistrering og
utskrift. Hver modell i porteføljen kan også integreres med andre registrerings- og
administrasjonsløsninger, slik som uniFLOW (i lokalene), Therefore Online, IRIS med flere
– som betyr at de enkelt kan tilpasses til de spesifikke kravene til dokumentarbeidsflyt
i din bedrift, nå og i fremtiden. Den forente maskinvareplattformen gir deg også hele
tiden de nyeste funksjonene – slik at investeringen din kan vokse i verdi.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

Svart/hvitt A3

*Maskinen er fortsatt basert på imageRUNNER ADVANCE generasjon 2-arkitektur og kan ikke oppgraderes til 2. utgave
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FORENKLET
ADMINISTRASJON
FORDELENE VED SERVERFRIE LØSNINGER
ØKT PRODUKTIVITET

KOSTNADSADMINISTRERING

Et skybasert bedriftsprogram kan
effektivisere bedriftsprosesser, gi deg
tilgang til moderne teknologier som
Scan-to-Cloud og hjelpe deg med å
fokusere på kjerneaktivitetene ved å
outsource IKT-oppgaver (og risiko).

En serverfri løsning kan redusere kostnadene
til IT-infrastruktur, plattform og programmer.
IKT-investeringer er enklere å budsjettere
med lavere oppstartskostnader som en
ekstra bonus, samt fullstendig oversikt over
brukernes utskriftsatferd, slik at du kan styre
utskriftskostnader, bidra til å redusere sløsing
og til og med begrense tilgangen til funksjoner
eller enheter ut fra avdeling, arbeidsgruppe
eller individ.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

SENTRALISERT
KONTROLL

UNIVERSELL
MASKINVAREPLATTFORM

imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 2nd Edition-porteføljen
kommer som standard med
uniFLOW Online Express – en
bruksklar elektronisk alt-i-ett-tjeneste
for utskriftsbehandling. Den fungerer
sømløst med de eksisterende
prosessene dine, får utskriftsrelaterte
kostnader under kontroll og gir
forbedret dokumentsikkerhet. Slik
kan du beskytte data og åndsverk,
og samtidig øke de ansattes
produktivitet. For ytterligere
funksjonalitet kan du gå over
til uniFLOW Online eller til det
fullstendig frittstående uniFLOWproduktet, som gir en enda større
grad av kontroll.

Ved å utnytte et fleksibelt, oppdatert
IKT-miljø, som støtter selvbetjente
konfigurasjonsalternativer og tilbyr
umiddelbar oppgradering hvis og
når fremtidige oppdateringer blir
tilgjengelige, vil du være åpen for
vekst og endrede krav. Ekstern
diagnostikk og hjelp kan bidra til å
redusere kostnader ytterligere ved å
minimere nedetid og administrative
tiltak. Med imageWARE
Management Console får du ett
sentralisert styringspunkt for hele
maskinparken – inkludert over
landegrensene.

Canons imageRUNNER ADVANCE
Third Generation 2nd Editionmaskiner har en forent plattform
som gir en mer konsekvent brukerog administrasjonsopplevelse
enn noen gang før. Den sikrer
også at de nyeste funksjonene er
tilgjengelige for alle imageRUNNER
ADVANCE Third Generation 2nd
Edition-produkter. Vi overvåker
og identifiserer kontinuerlig nye
sikkerhetsproblemer eller etterspurte
funksjoner og innfører oppdaterte
egenskaper til alle enheter i
utskriftsparken din. Dermed forblir
enhetene dine banebrytende når det
gjelder egenskaper, funksjonalitet og
sikkerhetstiltak, slik at investeringen
din kan vokse i verdi og du kan
fremtidssikre bedriften din.

Skybasert
Infrastruktur

Fleksibel
godkjenning

1536944
Enkel
dokumentskanning
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Kostnader for
sporing, utskrifter,
skanning og kopiering

Integrert
måleravlesning
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INNEBYGD
SIKKERHET
Canon tar beskyttelse av organisasjonens konfidensielle informasjon på alvor.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-utgaven er nå sikrere enn noen
gang, takket være en effektiv integrering av maskinvaren og programvaren vår og en
rekke sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å sikre konfidensialiteten og tilgjengeligheten
av informasjonen din gjennom hele livssyklusen.
Pålogging på enheter via brukerautentisering betyr at til og med jobber som sendes fra mobilenheter,
kan oppbevares sikkert inntil de frigis – som beskytter konfidensialiteten. For å hindre uautorisert
distribusjon av sensitiv informasjon kan flere maskinfunksjoner deaktiveres for enkelte brukere,
mens visuelle og hørbare Original Reminder-varslinger* gir deg varsler hvis sensitiv informasjon fra
skannede originaler blir liggende ved maskinen. Gjesteutskrift muliggjør også sikker, behovsbasert
mobilutskrift uten tilgang til bedriftens nettverk. For enda større kontroll inkluderer den valgfrie
uniFLOW-løsningen imageWARE Secure Audit Manager Express. Denne avanserte pakken gir deg
muligheten til å oppdage og forhindre forsøk på å skrive ut, skanne, fakse eller kopiere dokumenter
med visse nøkkelord, slik at du blir umiddelbart varslet om eventuelle brudd.
• HDD Erase fjerner latente bilder etter hver oppgave.
• HDD Format fjerner og overskriver alle data på harddisken på slutten
av levetiden.
• HDD Data Encryption bidrar til å beskytte informasjon også etter at
harddisken er fjernet, og er nå FIPS 140-2-godkjent på enkelte modeller.
• En sikkerhetsbrikke som bidrar til å beskytte passord og
krypteringsnøkler.
• IPsec sikrer data som sendes på kryss og tvers i nettverket.
• SMB 3.0 gir sikker kryptering.
• Kryptert utskrift og skanning samt sikkert vannmerke.
For flere detaljer om sikkerhetstilbudet vårt, kontakt våre lokale representanter
eller les sikkerhetsbrosjyren «Beskytt kontoret ditt».
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DOKUMENTLIVSSYKLUSEN
Effektiviser informasjonsarbeidsflyten på en enkel måte med en enestående
portefølje av serverfrie dokumentbehandlingsløsninger av høy kvalitet
for behandling av digitale og fysiske dokumenter – gjennom hele deres
livssyklus. Fullstendig integrerte ende-til-ende-dokumentarbeidsflyter
muliggjør rask og effektiv skanning, arkivering og deling av informasjon.
Det reduserer avhengigheten til papirbaserte, manuelle prosesser og bidrar
til effektivt samarbeid. Støtte for bransjestandarder som PCL og PostScript
muliggjør direkte integrering med IT-systemene.

BRUKEROPPLEVELSE
Et stort, tilpasningsdyktig og
intuitivt brukergrensesnitt
med fargeberøringsskjerm
og smarttelefon-lignende
kontroll gjør det raskt og
enkelt å utføre oppgaver.
Grensesnittet tilbyr også en
konsekvent brukeropplevelse
på tvers av alle imageRUNNER
ADVANCE-enheter – som
forhindrer kjepper i hjulene
under arbeidet. Alle modeller i
porteføljen bruker dessuten de
samme skriverdriverne, samme
interne funksjoner og fullstendig
kompatibel programvare, for å
minimere vedlikeholdsbyrden.

INDIVIDUELL
TILPASNING
Brukere kan tilpasse
arbeidsområde og arbeidsflyt
med avansert tilpasning av
displayet, enhetsfunksjoner
og innstillinger via en
autentiseringstjeneste slik
som Universal Login Manager
eller uniFLOW Online Express.

TILRETTELEGGING
FOR MOBILT KONTOR
Skalerbar støtte for
fleksible arbeidsmetoder
lar medarbeiderne trygt ta
avbildninger av eller skrive
ut dokumenter på farten, og
raskt koble mobilenheten
sin direkte til virksomhetens
arbeidsflyter. Innfør bedre mobile
arbeidspraksiser – slik at de
ansatte får sikker tilgang til og
kan administrere og behandle
dokumenter hvor som helst, når
som helst og på enhver måte –
slik at de ikke er nødt til å arbeide
fra kontor-PC-en.

REGISTRERING
Effektiviser dokumentdigitaliseringen med de kraftige skanningsmulighetene til
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-enhetene. Samtidig tosidig skanning
gir raske resultater, og standardstøtte for skanning og konvertering av dokumenter til søkbar
PDF, Microsoft® Word og Microsoft® PowerPoint er inkludert.

LETTERE Å ADMINISTRERE
OG BEHANDLE
Optimaliser informasjonsprosesser med sømløs integrering til en rekke kraftige Canon-eide og
tredjepartsprogramvarer, takket være de innebygde plattformene for MEAP og MEAP Web.

UTSKRIFT
Du kan sende digitale dokumenter enkelt og sikkert til en rekke destinasjoner for deling,
arkivering eller utskrift med imageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-løsninger.
ImageRUNNER ADVANCE Third Generation 2nd Edition-porteføljen tilbyr fleksible
etterbehandlingsalternativer, slik som stifting og dokumentinnlegg, kombinert med Canons
iW Desktop-program for dokumentpublisering, som gjør det enkelt å opprette og produsere
profesjonelle dokumenter av høy kvalitet internt.
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EN INTEGRERT LØSNING
FOR ENHVER BEDRIFT
Canons integrerte løsninger gir deg muligheten til å styre tilgangen til enheter, benytte regler for
utskrift, overvåke utskrifter og begrense bruken etter bruker.

Brukerne kan enkelt identifisere seg
og dra fordel av en personlig tilpasset
opplevelse ved enheten.
Serverfri – enhetsbasert
# Opptil 5 enheter

Skybasert løsning som er designet
som en enkel måte å administrere
utskriftsmiljøer på.
Skybasert
Ubegrensede brukere
# Opptil 10 enheter

Sikker skybasert løsning som er
designet for å administrere hele
utskriftsmiljøer.
Skybasert
Ubegrensede brukere
# Opptil 10 enheter

For små bedrifter
Som ønsker seg et grunnleggende og
enkelt utskriftsbehandlingsverktøy.

For små eller mellomstore bedrifter
Med grunnleggende krav til
tilgangskontroll og kostnadssporing,
men som ikke ønsker eller er ute av
stand til å investere i eller administrere
lokale servere.

For små eller mellomstore bedrifter
Som ønsker en skalerbar, skybasert
løsning som er enkel å konfigurere
og administrere, med god sikkerhet.

Komplett programvare for
skanningsadministrasjon som er
designet for å gi optimal verdi ved
digitalisering av dokumenter.

Programvare for utskriftsadministrasjon
som er designet for å bringe
fordelene ved en utskriftspark
til organisasjonen din.

Programvare for utskriftsadministrasjon
som er designet for å forbedre
kontrollen og effektiviteten av
utskriftsparken din.

Serverbasert
Maks 500 brukere
# Opptil 25 enheter

For mellomstore bedrifter
Som ønsker seg effektive
skanningsløsninger som kan
kombineres med en programvare
for utskriftsadministrasjon.

Serverbasert
Maks 500 brukere
# Opptil 25 enheter

For mellomstore bedrifter
Som ønsker seg en intern serverbasert
løsning for utskriftsadministrasjon
som gir fullstendig sikker utskrift /
My print Anywhere og muligheter
for mobil utskrift.

Serverbasert
Ubegrensede brukere
# Ubegrenset antall enheter

For store bedrifter
Som ønsker seg en global, sikker
løsning for utskriftsadministrasjon som
dessuten er polyvalent, skreddersydd
for ethvert behov, med avanserte
funksjoner og profesjonelle tjenester
for å implementere den.
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HVORFOR CANON?
EKSPERTISE
Canon er et globalt varemerke med over
80 års erfaring og en global omsetning på
30,5 milliarder USD, og kan vise til over ti års
kontinuerlig lønnsomhet.
BÆREKRAFTIGHET
Canons forpliktelse til miljøet er en integrert
del av selskapets Kyosei-filosofi: «Å leve og
arbeide sammen til fellesskapets beste»,
samt produktdesignen og produksjonen
vår. Gjennom vårt Life Cycle Assessment
(LCA)-system har vi redusert utslippene
våre av karbondioksid ved å fokusere på
hvert stadium av produktenes livssyklus.
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INNOVASJON
Våre produkter og tjenester innarbeider
smartere metoder for å minimere sannsynlige
informasjonssikkerhetstrusler. «Svært
anerkjent» er den beste sikkerhetsteamkategorien på 2017 SCA Awards Europa, som
anerkjenner ekspertise innen cybersikkerhet.

