AVANSAŢI
LA CLOUD

Gama de dispozitive multifuncţionale inteligente pentru birou color
şi alb-negru imageRUNNER ADVANCE Third Generation Ediţia a 2-a
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PORTOFOLIUL
imageRUNNER
ADVANCE THIRD
GENERATION
EDIŢIA A 2-A
LUCRÂND PENTRU
VIITOR

Locul de muncă se află într-o rapidă schimbare. Program flexibil, muncă la
domiciliu, lucrători mobili care împart acelaşi birou şi angajaţi care se află în ţări
diferite, dar interacţionează ca şi cum s-ar afla în aceeaşi încăpere.
Pentru a avea succes, întreprinderile trebuie
să fie capabile să colecteze, să prezinte
şi să partajeze rapid informaţiile şi să
reunească în mod securizat documente
multiple în diferite forme, imprimate
sau digitale, şi din diverse locaţii – de la
birourile şi dulapurile angajaţilor la serverele
cloud şi dispozitivele mobile.

C256i/C356i II

A4
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C3500 II

Portofoliul imageRUNNER ADVANCE Third
Generation Ediţia a 2-a este o platformă
de afaceri inteligentă, securizată şi durabilă
care conectează perfect echipamentele
de birou la cloud. Completează fiecare
etapă din ciclul de viaţă al documentului,
de la creare la partajare, de la producţie
la arhivare – şi, datorită funcţiilor sale
de gestionare în Cloud, se poate dovedi
o investiţie inspirată şi eficientă.

C5500 II

C7500 II

Color A3
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PREGĂTIŢI-VĂ AFACEREA PENTRU VIITOR
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE Third Generation Ediţia a 2-a include o gamă
variată de modele pentru cerinţe diferite ale clienţilor, fiecare dintre produsele individuale
integrându-se perfect în uniFLOW Online Express – o soluţie puternică de captare
a documentelor şi gestionare a rezultatelor în cloud. Fiecare model din cadrul
portofoliului se poate, de asemenea integra în alte soluţii de captare şi gestionare
a documentelor, precum uniFLOW (local), Therefore Online, IRIS şi multe altele –
ceea ce înseamnă că pot fi personalizate cu uşurinţă pentru a corespunde cerinţelor
specifice privind fluxul de lucru cu documente ale afacerii dumneavoastră, acum şi în
viitor. Platforma firmware unificată furnizează constant cele mai noi funcţii - astfel încât
valoarea investiţiei dumneavoastră să crească.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

Mono A3

*Dispozitivul încă se bazează pe arhitectura imageRUNNER ADVANCE Generation 2 şi nu poate fi modernizat la ediţia a 2-a
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GESTIONARE
SIMPLIFICATĂ
BENEFICIILE RENUNŢĂRII LA SERVER
PRODUCTIVITATE SPORITĂ

GESTIONARE A COSTURILOR

O aplicaţie de afaceri găzduită de cloud vă
poate fluidiza procesele de afaceri, vă poate
oferi acces la tehnologii moderne, precum
Scan-to-Cloud şi, prin externalizarea sarcinilor
ICT (şi a riscurilor), vă poate ajuta să vă
refocalizaţi pe activităţile principale.

Reducându-se gradul de utilizare a serverelor, se va
reduce infrastructura IT, costurile de aplicații şi cele
pentru platformă. Bugetul pentru investiţiile ICT
este mai simplu de stabilit cu bonusul suplimentar
al unor costuri de pornire reduse, iar cu vizibilitate
completă asupra comportamentului de imprimare al
utilizatorilor puteţi gestiona costurile de imprimare,
puteţi ajuta la modificarea acţiunilor care irosesc
resurse şi chiar limita sau restricţiona accesul la
funcţii sau dispozitive pentru un departament,
un grup de lucru sau o persoană.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CONTROL
CENTRALIZAT

PLATFORMĂ
FIRMWARE UNIFICATĂ

Portofoliul imageRUNNER
ADVANCE Third Generation
Ediţia a 2-a este livrat standard
cu uniFLOW Online Express – un
serviciu online de gestionare
a imprimării, gata pentru utilizare.
Funcţionează perfect cu procesele
dumneavoastră existente,
controlează costurile legate de
imprimare, oferă o securitate
îmbunătăţită a documentelor
– pentru protecţia datelor
dumneavoastră şi a proprietăţii
dumneavoastră intelectuale - şi
creşte productivitatea angajaţilor.
Pentru funcţionalitate suplimentară,
puteţi face tranziţia la uniFLOW
Online sau la produsul complet
autonom uniFLOW, care oferă un
nivel de control şi mai mare.

Profită de un mediu ICT flexibil,
actualizat, care susţine opţiunile
de configurare autonome şi
asigură modernizare instantanee
în momentul în care actualizările
viitoare devin disponibile, permite
dezvoltarea şi se adaptează
cerinţelor. Diagnosticarea şi
asistenţa de la distanţă pot oferi
ajutor suplimentar la reducerea
costurilor prin minimizarea
perioadelor de inactivitate, precum
şi a intervenţiilor administrative. Cu
ajutorul consolei de management
imageWARE, vă puteţi bucura de
un punct centralizat de control
pentru toate echipamentele inclusiv cele situate în alte ţări.

Dispozitivele Canon imageRUNNER
ADVANCE Third Generation
Ediţia a 2-a dispun de platformă
de firmware unificată, care oferă
o experienţă de utilizator și
de gestionare mai consistentă
ca niciodată până acum. De
asemenea, garantează că cea
mai recentă funcţionalitate
este disponibilă pentru toate
produsele imageRUNNER
ADVANCE Third Generation Ediţia
a 2-a. Monitorizăm şi identificăm
continuu vulnerabilităţilesau
funcţiile solicitate şi implementăm
capabilități actualizate în
fiecare dispozitiv din reţeaua
dumneavoastră de echipamente
- menţinând funcţii, funcţionalităţi
şi măsuri de securitate de ultimă
generaţie pe dispozitivele
dumneavoastră, permiţând
creşterea valorii investiţiei şi
asigurându-vă viitorul afacerii.

Infrastructură
bazată pe cloud

Autentificare
flexibilă

1536944
Scanare simplă
a documentelor
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Monitorizare
a costurilor de scanare,
imprimare şi copiere

Contorizare
integrată
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EFICIENŢĂ
PRIN DESIGN
Canon ia în serios sarcina protejării informaţiilor confidenţiale ale organizaţiei
dumneavoastră. Platforma imageRUNNER ADVANCE Third Generation
Ediţia a 2-a este acum mai sigură ca niciodată datorită integrării perfecte
a componentelor noastre hardware şi software și unei game de funcţii de
securitate care ajută la asigurarea confidenţialităţii, accesibilităţii şi disponibilităţii
informaţiilor dumneavoastră pe toată durata ciclului de viaţă.
Autentificarea utilizatorilor pe dispozitive înseamnă că inclusiv sarcinile transmise de pe dispozitive mobile pot fi
efectuate în siguranţă până la sfârşit – protejând confidenţialitatea. Pentru a preveni distribuirea neautorizată
a informaţiilor sensibile, pentru utilizatorii individuali pot fi dezactivate mai multe funcţii ale dispozitivului, în timp
ce notificările vizuale şi auditive de tip memento vă vor avertiza dacă în dispozitiv au rămas informaţii sensibile
de la documentele originale scanate. Imprimarea pentru oaspeţi permite, de asemenea, imprimarea ad hoc în
siguranţă de pe dispozitive mobile, fără acces la reţeaua companiei dumneavoastră. Pentru un control şi mai
mare, soluţia opţională completă uniFLOW include imageWARE Secure Audit Manager Express. Acest pachet
avansat vă oferă capabilitățile pentru a descoperi şi preveni orice încercări de imprimare, scanare, transmitere
prin fax sau copiere a documentelor cu anumite cuvinte cheie - avertizându-vă imediat de orice încălcări.
• HDD Erase (Ştergere hard disk) şterge imaginile latente după fiecare sarcină.
• HDD Format (Formatare hard-disk) şterge şi suprascrie toate informaţiile de pe
hard disk la sfârşitul duratei de viaţă.
• HDD Data Encryption (Criptarea datelor de pe hard-disk) ajută la protejarea
informaţiilor chiar şi după eliminarea hard-diskului şi a primit acum certificarea
FIPS 140-2 pentru anumite modele.
• Un cip de securitate cu componente inviolabile care vă ajută să vă protejaţi
parolele şi cheile de criptare.
• IPsec asigură securitatea datelor la transferul acestora în rețea
• SMB 3.0 oferă criptare securizată
• Imprimare şi scanare criptată şi Secure Watermark

Pentru detalii suplimentare privind soluţiile noastre de securitate, contactaţi reprezentanţii noştri
locali sau consultați Broşura despre securitate „Protejarea mediului dumneavoastră de birou”
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CICLUL DE VIAŢĂ
AL DOCUMENTULUI
Fluidizaţi fără efort fluxurile dumneavoastră de informaţii cu un portofoliu
fără egal de soluţii destinate unor imagini de înaltă calitate, fără server, pentru
gestionarea documentelor digitale şi fizice – pe toată durata ciclului de viaţă
al acestora. Fluxurile de lucru cu documente complet integrate de la un capăt
la celălalt permit captarea rapidă şi eficientă, precum şi arhivarea şi partajarea
informaţiilor - reducând necesitatea de a vă baza pe procese manuale care
folosesc hârtie şi facilitând o colaborare eficientă. Suportul pentru standarde
industriale, precum PCL şi PostScript, permite integrarea directă în sistemele
dumneavoastră IT.
EXPERIENŢA
DE UTILIZARE
Interfaţa mare, receptivă şi intuitivă
a utilizatorului cu ecran tactil
color şi comenzi asemănătoare
unui smartphone transformă orice
sarcină într-una simplă şi lipsită de
efort; interfaţa oferă, de asemenea,
o experienţă consecventă de
utilizare pe fiecare dispozitiv
imageRUNNER ADVANCE - aşadar
activitatea se desfăşoară fără
obstacole. Toate modelele din
portofoliu utilizează, de asemenea,
aceleaşi drivere de imprimare,
aceleaşi funcţii interne şi software
complet compatibil pentru
reducerea sarcinii de întreţinere.

PERSONALIZARE
INDIVIDUALĂ
Utilizatorii îşi pot personaliza
spaţiul de lucru şi fluxurile de lucru
cu ajutorul personalizării avansate
a afişajului ecranului, funcţiile
dispozitivului şi setările cu un
serviciu de autentificare precum
Universal Login Manager sau
uniFLOW Online Express.

UTILIZAREA
BIROULUI MOBIL
Suportul scalabil pentru practici
de lucru flexibile permite
angajaţilor să capteze sau să
imprime documentele în siguranţă
şi din mers şi să îşi conecteze
dispozitivele mobile rapid şi direct
la fluxul de lucru din companie.
Îmbunătăţeşte adoptarea unor
practici de lucru mobile mai
bune – permiţându-le angajaţilor
dumneavoastră să acceseze,
gestioneze şi proceseze în siguranţă
documente oriunde, oricând şi
în orice mod - şi înlătură nevoia
desfăşurării activităţii de către
aceştia de pe PC-ul de la birou.

CAPTARE
Fluidizaţi digitizarea documentelor dumneavoastră cu ajutorul funcţiilor puternice de scanare ale
dispozitivelor imageRUNNER ADVANCE Third Generation Ediţia a 2-a. Scanarea simultană faţăverso asigură rezultate rapide şi suport standard pentru scanarea şi convertirea documentelor în
fişiere Searchable PDF (PDF care permite căutarea), Microsoft® Word şi Microsoft® PowerPoint.

GESTIONARE ŞI
PROCESARE
Optimizaţi procesele informatice cu integrarea perfectă într-o gamă de soluţii software Canon
şi terţe, prin platformele de aplicaţii web MEAP şi MEAP integrate.

IEŞIRE
Puteţi trimite uşor şi sigur documente digitale către o multitudine de destinaţii pentru
partajare, arhivare sau imprimare cu soluţii imageRUNNER ADVANCE Third Generation
Ediţia a 2-a.
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE Third Generation Ediţia a 2-a oferă, de asemenea,
opţiuni flexibile de finisare, precum capsare, inserare documente; acestea, combinate cu
software-ul de publicare iW Desktop de la Canon, asigură crearea şi producerea simplă
de documente profesionale de înaltă calitate, la nivel intern.
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O SOLUŢIE INTEGRATĂ
PENTRU FIECARE AFACERE
Soluţiile integrate Canon vă oferă capacitatea de a controla accesul la dispozitive, de a aplica politici de
imprimare, de a monitoriza rezultatele și de a restricţiona utilizarea pentru fiecare utilizator în parte.

Oferă o modalitate simplă pentru
utilizatori să identifice singuri şi
să beneficieze de o experienţă
personalizată pe dispozitiv.
Fără server - Pe dispozitiv
# Până la 5 dispozitive

Soluţie bazată pe cloud, concepută să
ofere o modalitate simplă de gestionare
a mediilor de imprimare.
Bazat pe cloud

Soluţie securizată bazată pe cloud,
concepută să gestioneze medii întregi
de imprimare.
Bazat pe cloud

Utilizatori nelimitaţi

Utilizatori nelimitaţi

# Până la 10 dispozitive

# Până la 10 dispozitive

Pentru structuri de afaceri mici
Cine doreşte un instrument de bază şi
simplu pentru gestionarea rezultatelor.

Pentru structuri de afaceri mici sau medii
Utilizatori cu cerinţe de bază pentru
controlul accesului şi monitorizarea
costurilor, dar care nu doresc să
investească sau nu pot investi în sau
gestiona servere locale.

Pentru structuri de afaceri mici sau medii
Utilizatori care doresc o soluţie scalabilă
bazată pe cloud, uşor de configurat şi
gestionat, oferind funcţii de înaltă
securitate.

Software de gestionare completă
a scanării, conceput să ofere o valoare
optimă la digitalizarea documentelor.

Software de gestionare a imprimării,
conceput să introducă beneficiile
imprimantelor în organizaţia
dumneavoastră.

Software de gestionare a imprimării,
conceput să îmbunătăţească modul de
controlare şi eficienţa imprimantelor
dumneavoastră.

Pe bază de server

Pe bază de server

Pe bază de server

Max. 500 utilizatori

Max. 500 utilizatori

Utilizatori nelimitaţi

# Până la 25 dispozitive

# Până la 25 dispozitive

# Dispozitive nelimitate

Pentru structuri de afaceri medii
Utilizatori care doresc soluţii de scanare
eficiente, care pot fi combinate cu un
software de gestionare a rezultatelor.

Pentru structuri de afaceri medii
Utilizatori care doresc o soluţie de
gestionare a rezultatelor bazată pe un
server local, oferind o funcţionalitate
completă de imprimare securizată/
My Print Anywhere şi imprimare mobilă.

Pentru structuri de afaceri mari
Utilizatori care doresc o soluţie
de gestionare globală securizată
a rezultatelor, polivalentă, adaptată
fiecărei nevoi, cu funcţii avansate şi
servicii profesionale incluse pentru
implementarea acesteia.

imageRUNNER ADVANCE Third Generation Ediţia a 2-a

7

DE CE CANON?
EXPERTIZĂ
Canon este o marcă globală de încredere,
cu experienţă de peste 80 de ani şi o cifră
de afaceri globală de 30,5 miliarde dolari,
cu profitabilitate continuă de peste zece ani.

SUSTENABILITATE
Angajamentul Canon faţă de mediu este
o parte integrantă a filosofiei Kyosei a companiei
noastre „Trăim şi muncim împreună pentru binele
comun”, a proiectării produselor şi producţiei.
Prin intermediul sistemului nostru de evaluare
a ciclului de viaţă (LCA), am redus emisiile de
dioxid de carbon concentrându-ne pe fiecare
stadiu al ciclului de viaţă al produsului.

INOVAŢIA

Canon Inc.
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Canon Europe
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Canon România
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,
Cod poştal 021101, Bucureşti, România
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro
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Produsele şi serviciile noastre încorporează
moduri mai inteligente de reducere
a potenţialelor ameninţări la adresa securităţii
informaţiilor. „Merite excepţionale” la categoria
pentru cea mai bună echipă de securitate în
cadrul 2017 SCA Awards Europe, care recunoaşte
expertiza în domeniul securităţii cibernetice.

