AVANCE
PARA A CLOUD

2.ª Edição da Terceira Geração do imageRUNNER ADVANCE, a gama
de multifunções inteligentes a cores e a preto e branco, para escritório
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GAMA DA 2.ª EDIÇÃO
DA TERCEIRA
GERAÇÃO DO
imageRUNNER
ADVANCE
A TRABALHAR PARA
O FUTURO
O local de trabalho está em rápida mudança. Horários de entrada flexíveis,
trabalho a partir de casa, trabalhadores móveis que partilham mesas de trabalho
e empregados que atravessam fronteiras internacionais, mas que se comportam
como se estivessem na mesma sala.
Para as empresas serem bem-sucedidas,
é fundamental que a compilação,
apresentação e partilha da informação
se processe de forma rápida, assim
como é importante a segurança durante
a compilação de múltiplos documentos
nos mais diversos formatos, impressos ou
digitais, que se encontram nos locais mais
diversificados, que tanto pode ser a mesa
de trabalho do funcionário como o armário
do arquivo do escritório, os servidores na
cloud ou dispositivos móveis.

C256i/C356i II

A4
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C3500 II

A gama da 2.ª Edição da Terceira Geração
do imageRUNNER ADVANCEé uma
plataforma empresarial inteligente, segura
e sustentável, que liga a tecnologia do
escritório à cloud sem qualquer dificuldade.
Complementa cada etapa do ciclo de vida
do documento, da criação à partilha, até
ao envio para arquivo. E graças às suas
capacidades de Gestão da cloud, pode
revelar-se um investimento perspicaz e
eficaz em termos de custos.

C5500 II

C7500 II

Cor A3
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PREPARE A SUA EMPRESA PARA O FUTURO
A gama da 2.ª Edição da Terceira Geração do imageRUNNER ADVANCE abrange um
grande leque de modelos adequados aos diferentes requisitos dos clientes, em que cada
produto individual se integra na perfeição na uniFLOW Online Express, uma potente
solução baseada na cloud, que além da captura de documentos também gere os
documentos produzidos. Cada modelo da gama pode ser igualmente integrado noutras
soluções de captura e gestão de documentos como é o caso, por exemplo, da uniFLOW
(nas instalações físicas), da Therefore Online, da IRIS e de muitas outras – o que
significa que podem ser facilmente personalizados a fim de dar resposta aos requisitos
específicos do seu negócio em matéria de fluxo de trabalho de documentos, agora e no
futuro. A plataforma de firmware unificada também o vai atualizando continuamente
com as mais recentes funcionalidades – para que o seu investimento possa crescer
em valor.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

Mono A3

*Máquina ainda baseada na arquitetura da 2.ª geração do imageRUNNER ADVANCE, e não pode ser atualizada para a 2.ª Edição
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GESTÃO
SIMPLIFICADA
OS BENEFÍCIOS DE PRESCINDIR DE UM SERVIDOR
MAIOR PRODUTIVIDADE

GESTÃO DE CUSTOS

Uma aplicação empresarial alojada na cloud
pode simplificar os seus processos de negócios,
dar-lhe acesso a tecnologias modernas como
a Digitalização para a Cloud e, ao subcontratar
as tarefas (e riscos) de ICT, vai ajudá-lo a
concentrar-se nas suas atividades nucleares.

Ao prescindir da utilização de servidor pode
reduzir os custos de TI ao nível das infraestruturas,
plataformas e aplicações. Os investimentos de
ICT são mais simples de orçamentar com o bónus
acrescido de custos iniciais mais reduzidos.
A visibilidade completa dos comportamentos
de impressão dos utilizadores permite gerir os
custos de impressão, ajudar a mudar atitudes
de desperdício e até mesmo limitar ou restringir
o acesso a funcionalidades ou dispositivos por
departamento, grupo de trabalho ou indivíduo.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CONTROLO
CENTRALIZADO

PLATAFORMA DE
FIRMWARE UNIFICADA

A gama da 2.ª Edição da Terceira
Geração do imageRUNNER
ADVANCE vem equipada de série
com o uniFLOW Online Express –
um serviço de gestão de impressão
online tudo-em-um, pronto a usar.
Funciona sem qualquer problema
com os seus atuais processos,
permite controlar os custos
relacionados com as impressões,
confere maior segurança aos seus
documentos, resguardando os
seus dados e protegendo a sua
propriedade intelectual, e aumenta
a produtividade dos empregados.
Para obter mais funcionalidades,
pode optar pelo uniFLOW Online
ou pelo produto completo uniFLOW
autónomo, que oferece um nível de
controlo superior.

O aproveitamento de um ambiente
ICT flexível e atualizado que
suporta opções de configuração
self-service e oferece atualizações
instantâneas assim que estas
ficam disponíveis, contribui para o
crescimento e permite alterações
nos requisitos. O diagnóstico e
assistência remota contribuem
também para diminuir os custos
na medida em que minimizam os
períodos de inatividade bem como
as intervenções administrativas.
Utilizando a imageWARE
Management Console pode
desfrutar de um ponto de controlo
centralizado de todo o seu parque –
incluindo localizações internacionais.

As máquinas da Canon da
2.ª Edição da Terceira Geração do
imageRUNNER ADVANCE estão
equipadas com a plataforma de
firmware unificada, que oferece uma
experiência de utilizador e de gestão
mais consistente do que nunca. Além
de garantir que a funcionalidade
mais recente está disponível para
todos os produtos da 2.ª Edição da
Terceira Geração do imageRUNNER
ADVANCE. Monitorizamos e
identificamos continuamente
vulnerabilidades emergentes bem
como funcionalidades procuradas
pelos utilizadores, e enviamos as
capacidades atualizadas para cada
um dos dispositivos do seu parque,
mantendo-os sempre atualizados
com as funções, funcionalidades
e medidas de segurança mais
recentes, permitindo que o seu
investimento cresça em valor e
mantendo o seu negócio à prova
de futuro.

Infraestrutura
baseada
na cloud

Autenticação
flexível

1536944
Digitalização
simples dos
documentos
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Monitorização dos
custos de impressão,
digitalização e cópia

Leitura
integrada
de contadores

2.ª Edição da Terceira Geração do imageRUNNER ADVANCE

SEGURANÇA DESDE
A CONCEÇÃO
A Canon leva muito a sério a proteção das informações confidenciais da sua empresa.
A plataforma da 2.ª Edição da Terceira Geração do imageRUNNER ADVANCE é agora
mais segura do que nunca graças à integração perfeita do nosso hardware e software
e a uma série de capacidades de segurança que asseguram a confidencialidade,
acessibilidade e disponibilidade das suas informações ao longo do seu ciclo de vida.
O início de sessão com autenticação dos utilizadores nos dispositivos significa que até mesmo os trabalhos
enviados de dispositivos móveis se mantêm em segurança até serem liberados, protegendo a confidencialidade.
Para ajudar a prevenir distribuição não autorizada de informação sensível, podem ser desativadas várias funções
de equipamento para utilizadores individuais, enquanto as notificações Original Reminder visuais e auditivas
o alertam se informação sensível proveniente de originais digitalizados tiver sido mantida no equipamento.
A impressão de convidado permite também a impressão móvel ad hoc segura sem acesso à rede da sua
empresa. Para um controlo ainda maior, a solução completa uniFLOW opcional inclui o imageWARE Secure
Audit Manager Express. Este pacote avançado oferece funções que detetam e impedem qualquer tentativa
de impressão, digitalização, envio ou cópia de documentos contendo palavras-chave específicas, alertando
imediatamente em caso de infração.
• O HDD Erase remove imagens latentes após cada tarefa.
• O HDD Format remove e escreve por cima de todos os dados no disco rígido
no fim de vida.
• O HDD Data Encryption ajuda a proteger informação mesmo depois da
remoção do disco rígido e tem agora validação FIPS 140-2 em modelos
selecionados.
• Um chip de segurança com hardware resistente a adulteração ajuda a
proteger palavras-passe e chaves de segurança.
• IPsec fornece segurança dos dados, nas suas deslocações pela rede
• SMB 3.0 fornece encriptação segura
• Impressão e digitalização encriptadas e marca de água segura
Para mais informações sobre a nossa oferta de segurança, contacte os
nossos representantes locais ou consulte a brochura sobre segurança “Proteger o seu escritório”

2.ª Edição da Terceira Geração do imageRUNNER ADVANCE
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O CICLO DE VIDA
DE UM DOCUMENTO
Simplifique de forma descomplicada os seus fluxos de trabalho de informações
usando uma gama incomparável de soluções de imagem de alta qualidade
sem servidores para gerir documentos digitais e físicos, ao longo de todo o seu
ciclo de vida. Os fluxos de trabalho de documentos totalmente integrados de
uma ponta à outra permitem a captura, arquivo e partilha rápida e eficiente da
informação – reduzindo a sua dependência de processos manuais baseados
em papel e facilitando a colaboração eficiente. Compatibilidade com normas
da indústria, tais como PCL e PostScript, permite integração direta nos seus
sistemas de TI.
EXPERIÊNCIA
DE UTILIZADOR
A interface de utilizador grande,
intuitiva e de resposta pronta,
associada ao ecrã tátil a cores e
ao controlo semelhante ao de um
smartphone, permite executar
as tarefas de forma rápida e sem
esforço. A interface oferece ainda
uma experiência de utilizador sempre
igual em todos os dispositivos
imageRUNNER ADVANCE – para
que o trabalho decorra sem
sobressaltos. Todos os modelos
da gama utilizam igualmente os
mesmos controladores de impressão,
as mesmas funcionalidades internas
bem como software totalmente
compatível, com vista a minimizar os
seus encargos de manutenção.

PERSONALIZAÇÃO
INDIVIDUAL
Os utilizadores podem personalizar
os respetivos espaços e fluxos de
trabalho utilizando personalização
avançada da apresentação no ecrã,
das funções dos dispositivos e das
definições usando um serviço de
autenticação como o Universal
Login Manager ou o uniFLOW
Online Express.

COMPATÍVEL COM
ESCRITÓRIOS MÓVEIS
Com o apoio escalável para
práticas de trabalho flexíveis, os
empregados podem capturar ou
imprimir documentos de forma
segura sem estar no escritório, e
ligar rapidamente os respetivos
equipamentos móveis diretamente
aos fluxos de trabalho da sua
empresa. Promova a adoção de
melhores práticas de trabalho
móvel dando aos seus empregados
capacidade para acederem, gerirem
e processarem em segurança os
documentos a partir de qualquer
lugar, em qualquer altura e de
qualquer forma, acabando com a
necessidade de trabalhar à secretária
a partir do PC do escritório.

CAPTURA
Otimize a digitalização dos seus documentos usando as potentes capacidades de digitalização dos
dispositivos da 2.ª Edição da Terceira Geração do imageRUNNER ADVANCE. A digitalização simultânea de
frente e verso fornece resultados rápidos e o suporte padrão está incluído para digitalização e conversão
de documentos para PDF pesquisáveis, Microsoft® Word* e Microsoft® PowerPoint.

GESTÃO
E PROCESSAMENTO
Otimize os processos de informação com integração perfeita numa gama poderosa de software da Canon e
de terceiros, graças a plataformas de aplicações MEAP e MEAP Web integradas.

PRODUÇÃO
Pode enviar de forma fácil e segura os documentos digitais produzidos para uma variedade de
destinos a fim de partilhar, arquivar ou imprimir com as soluções da 2.ª Edição da Terceira Geração
do imageRUNNER ADVANCE.
A gama da 2.ª Edição da Terceira Geração do imageRUNNER ADVANCE oferece também opções de
acabamento flexíveis como, por exemplo, agrafamento e inserção de documentos. Esta função associada
ao software de publicação iW Desktop da Canon permite criar e produzir documentos de alta qualidade
com aspeto profissional dentro da sua empresa.
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UMA SOLUÇÃO INTEGRADA
PARA CADA NEGÓCIO
As soluções integradas da Canon dão-lhe a capacidade de controlar o acesso a equipamento,
aplicar políticas de impressão, monitorizar a produção e restringir a utilização por utilizador.

Constitui uma forma simples de os
utilizadores se identificarem e
beneficiarem de uma experiência
personalizada no dispositivo.
Sem servidor –
Baseado em dispositivos
# Até 5 dispositivos

Para estruturas empresariais de pequena
dimensão
Quem pretende uma ferramenta simples
e básica para gerir a produção.

Solução baseada na cloud, concebida
para fornecer uma forma simples de gerir
ambientes de impressão.
Baseado na cloud
Sem limite de utilizadores
# Até 10 dispositivos

Para estruturas empresariais de pequena
ou média dimensão
Com requisitos básicos para controlar
acessos e monitorizar custos, mas não
pretende ou não tem capacidade para
investir ou gerir servidores locais.

Solução segura baseada na cloud
concebida para gerir ambientes de
impressão completos.
Baseado na cloud
Sem limite de utilizadores
# Até 10 dispositivos

Para estruturas empresariais de pequena
ou média dimensão
Quem pretende uma solução escalável
baseada na cloud, fácil de configurar e
gerir, fornecendo funcionalidades de alta
segurança.

Software de gestão de impressão
Software de gestão de impressão
Software de gestão de digitalização
concebido para melhorar o controlo e
completo, concebido para fornecer ótimo concebido para levar os benefícios do
parque de impressão para a sua empresa. eficiência do seu parque de impressão.
valor durante a digitalização de
documentos.
Baseado em servidor
Máx. 500 utilizadores
# Até 25 dispositivos

Para estruturas empresariais de média
dimensão
Quem pretende soluções de digitalização
eficientes que possam ser combinadas
com um software de gestão da produção.

Baseado em servidor
Máx. 500 utilizadores
# Até 25 dispositivos

Para estruturas empresariais de média
dimensão
Quem pretende uma solução de gestão
de produção baseada em servidor nas
próprias instalações, fornecendo impressão
totalmente segura/My Print Anywhere
e funcionalidade de impressão móvel.

Baseado em servidor
Sem limite de utilizadores
# Sem limite de dispositivos

Para estruturas empresariais de grande
dimensão
Quem pretende uma solução de gestão
de produção global, polivalente, feita
à medida de cada necessidade, com
funcionalidades avançadas e serviços
profissionais incluídos para implementá-la.

2.ª Edição da Terceira Geração do imageRUNNER ADVANCE
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PORQUÊ A CANON?
EXPERIÊNCIA
A Canon é uma marca mundialmente conhecida
e respeitada com mais de 80 anos de
experiência e um volume de negócios mundial
de 30,5 mil milhões de dólares, apresentando
mais de 10 anos de rentabilidade contínua.

SUSTENTABILIDADE
O compromisso da Canon para com o ambiente
é uma parte integral da sua filosofia corporativa
Kyosei que significa “Viver e trabalhar em
conjunto para o bem comum, traduzida na
conceção dos nossos produtos e do nosso
fabrico”. Através do Sistema Life Cycle
Assessment (LCA), reduzimos as emissões de
dióxido de carbono focando-nos em cada fase
do ciclo de vida do produto.

INOVAÇÃO

Distinguida durante dois
anos consecutivos pela
BLI como a Linha do Ano
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Os nossos produtos e serviços incluem formas
mais inteligentes de minimizar prováveis
ameaças à segurança da informação.
“Altamente recomendada” na categoria de
melhor equipa de segurança dos prémios
europeus 2017 SCA Awards Europe, os quais
reconhecem o domínio das questões de
cibersegurança.

