MIGRUJTE
DO CLOUDU

Farebné a čiernobiele inteligentné kancelárske zariadenia
imageRUNNER ADVANCE tretej generácie, 2. verzia
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PORTFÓLIO
ZARIADENÍ
imageRUNNER
ADVANCE TRETEJ
GENERÁCIE, 2. VERZIA,
VÁS POSÚVA DO
BUDÚCNOSTI
Pracovné prostredie sa dynamicky mení. Flexibilný začiatok pracovnej doby,
práca z domu, mobilní zamestnanci deliaci sa o jeden pracovný stôl, zamestnanci
pracujúci na medzinárodnej úrovni, no z pohľadu medziľudskej interakcie akoby
v jednej kancelárii...
Kľúčom k úspechu moderných firiem je
rýchla prezentácia a zdieľanie informácií
a bezpečné zhromažďovanie rôznych
typov digitálnych a tlačených dokumentov
z rôznych miest – počnúc pracovnými
stolmi a kancelárskymi skrinkami
a končiac cloudovými servermi
a mobilnými zariadeniami.
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Portfólio zariadení imageRUNNER
ADVANCE tretej generácie, 2. verzia, je
inteligentnou, bezpečnou a udržateľnou
podnikateľskou platformou, pomocou ktorej
môžete hladko prepojiť svoje kancelárske
technológie s cloudom. Vhodne dopĺňa
každú fázu životného cyklu dokumentov,
počnúc ich tvorbou, výstupom
a končiac ich archiváciou – a vďaka správe
cloudových činností sa javí ako veľmi
rozumná a nákladovo efektívna investícia.
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KOMPATIBILITA VÁŠHO PODNIKANIA V BUDÚCNOSTI
V portfóliu zariadení imageRUNNER ADVANCE tretej generácie, 2. verzia, sa nachádza
široké spektrum modelov, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky zákazníkov, pričom každý
z produktov je možné prepojiť s robustnou cloudovou technológiou na správu
skenovania a tlače dokumentov uniFLOW Online Express. Každý model v portfóliu
je možné integrovať aj do ostatných riešení na správu dokumentov, napr. uniFLOW
(rezidentný systém), Therefore Online, IRIS a iné, čo znamená, že sa môže jednoducho
prispôsobiť tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám vášho podnikania nielen dnes
ale aj v budúcnosti. Jednotná firmvérová platforma vám bude kontinuálne zabezpečovať
aktualizácie najnovších funkcií – vaša investícia bude rásť na hodnote.
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*Zariadenia imageRUNNER ADVANCE 2. generácie nie je možné aktualizovať na 2. verziu
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ZJEDNODUŠENÁ
SPRÁVA
VÝHODY NEPOUŽÍVANIA SERVERA
ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

RIADENIE NÁKLADOV

Cloudová aplikácia vám zjednodušuje
obchodné procesy, zabezpečuje prístup
k moderným technológiám, napr. Scan-toCloud, a vďaka outsourcingu činností
(a rizík) ICT vám pomáha zameriavať sa
na kľúčové činnosti.

Nepoužívaním servera môžete ušetriť na
infraštruktúre IT a nákladoch na platformy
a aplikácie. Investície do ITC sa tak stávajú
predpokladanejšie, znižujú sa počiatočné náklady
a vďaka dokonalému prehľadu o tlačových
činnostiach používateľov môžete riadiť náklady na
tlač, predchádzať plýtvaniu s tlačovým materiálom
a dokonca limitovať alebo úplne obmedziť prístup
k funkciám alebo zariadeniam pre jednotlivé
oddelenia, pracovné skupiny alebo osoby.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CENTRALIZOVANÁ
KONTROLA

JEDNOTNÁ
FIRMVÉROVÁ PLATFORMA

Štandardnou súčasťou portfólia
zariadení imageRUNNER ADVANCE
tretej generácie, 2. verzia, je uniFLOW
Online Express – integrovaná
online služba na správu tlače
s okamžitým použitím. Je ju možné
hladko integrovať do existujúcich
procesov, znižuje náklady na tlač
a prináša vyššiu mieru dokumentovej
bezpečnosti na ochranu vašich
údajov a intelektuálneho vlastníctva
a zvýšenie produktivity
zamestnancov. Ak potrebujete
rozšíriť funkčnosť v rámci svojich
činností, môžete prejsť na uniFLOW
Online alebo na plnohodnotný
samostatný produkt uniFLOW,
ktorý vám poskytne ešte vyššiu
mieru kontroly.

Pomocou flexibilných
a aktualizovaných informačných
technológií s podporou
samoobslužnej konfigurácie
a okamžitej aktualizácie v prípade
dostupnosti nových aktualizácií
si môžete zabezpečiť rast
a meniť svoje činnosti na základe
požiadaviek. Vzdialená diagnostika
a pomoc vám pomôže zredukovať
náklady a minimalizovať prestoje
a administratívne zásahy. Pomocou
konzoly imageWARE Management
Console získavate centralizovaný
ovládací panel pre celú skupinu
vašich zariadení – aj naprieč
geografickými hranicami.

Zariadenia Canon imageRUNNER
ADVANCE tretej generácie,
2. verzia, sú postavené na jednotnej
firmvérovej platforme, ktorá
v porovnaní s predchádzajúcimi
riešeniami zabezpečuje
konzistentnejšiu používateľskú
skúsenosť a riadenie. Zároveň
je zárukou, že všetky zariadenia
imageRUNNER ADVANCE
tretej generácie, 2. verzia, budú
aktualizované najnovšími funkciami.
Kontinuálne monitorujeme
a identifikujeme nové zraniteľnosti
a vlastnosti požadované zákazníkmi
a každé zariadenie vo vašej skupine
aktualizujeme – v zariadeniach tak
máte k dispozícii najaktuálnejšie
vlastnosti, funkcie a bezpečnostné
opatrenia, čím sa zhodnocujú
vaše investície a zabezpečuje
kompatibilita vášho podnikania
v budúcnosti.

Cloudová
Infraštruktúra

Flexibilná
autentifikácia

1536944
Jednoduché
skenovanie
dokumentov
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Sledovanie nákladov
na tlač, skenovanie
a kopírovanie

Integrované
odčítavanie
meračov
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BEZPEČNOSŤ UŽ
V ŠTÁDIU NÁVRHU

Spoločnosť Canon berie ochranu dôverných informácií vo vašej organizácii vážne.
Platforma imageRUNNER ADVANCE tretej generácie, 2. verzia, sa stala ešte
bezpečnejšou vďaka hladkej integrácii nášho hardvéru a softvéru so širokou škálou
bezpečnostných funkcií na zabezpečenie dôvernosti, prístupnosti a dostupnosti
informácií počas ich životného cyklu.

Vďaka autentifikácii používateľov na zariadeniach je možné zabezpečiť aj tlačové úlohy odoslané
z mobilných zariadení až po okamih ich tlače a ochrániť tak informácie, ktoré sa v nich nachádzajú.
Na prevenciu nepovoleného zverejnenia dôverných informácií je možné jednotlivým používateľom
zamedziť prístup k rôznym funkciám zariadenia, pričom o prítomnosti dôverných informácií
z naskenovaných originálov v zariadení vás informuje aj zvuková a vizuálna signalizácia. Vďaka funkcii
tlače pre hostí je možné zabezpečiť bezpečnú mobilnú tlač bez toho, aby sa museli hostia prihlasovať
do firemnej siete. Na zabezpečenie ešte vyššej miery kontroly je k dispozícii voliteľné plnohodnotné
riešenie uniFLOW, ktoré obsahuje aj imageWARE Secure Audit Manager Express. Pomocou tohto
riešenia získavate možnosť identifikovať a zablokovať tlač, skenovanie, faxovanie alebo kopírovanie
dokumentov obsahujúcich konkrétne kľúčové slová a okamžite byť upozornení na únik informácií.
• Funkcia vymazania pevného disku slúži na vymazanie dočasných snímok
v zariadení po jednotlivých pracovných úlohách.
• Formátovanie pevného disku slúži na vymazanie a prepísanie všetkých
údajov na pevnom disku pri jeho vyradení z používania.
• Šifrovanie údajov na pevnom disku pomáha chrániť údaje aj po demontáži
pevného disku a na vybraných modeloch spĺňa normu FIPS 140-2.
• Bezpečnostný čip s hardvérom odolným voči modifikácii slúži na ochranu
hesiel a šifrovacích kľúčov.
• IPsec pomáha zabezpečiť údaje počas ich prenosu po sieti
• Protokol SMB 3.0 zabezpečuje bezpečné šifrovanie
• Šifrovaná tlač a skenovanie a bezpečnostná vodotlač
Ďalšie informácie o bezpečnostných funkciách vám poskytnú naši lokálni
obchodní zástupcovia alebo bezpečnostná brožúra „Chránime vašu kanceláriu“

Zariadenia imageRUNNER ADVANCE tretej generácie, 2. verzia

5

ŽIVOTNÝ CYKLUS
DOKUMENTOV
Pomocou nášho bezkonkurenčného portfólia vysokokvalitných riešení na správu
digitálnych a fyzických dokumentov bez použitia servera môžete hladko
a bezproblémovo optimalizovať svoje informačné toky. Tieto plne integrované
koncové dokumentové pracovné toky zabezpečujú rýchle a efektívne skenovanie,
tlač a zdieľanie informácií – znižuje sa tak vaša odkázanosť na papierové
manuálne procesy a podporuje sa efektívna spolupráca. Podpora priemyselných
noriem, napr. PCL a PostScript, vám prináša možnosť priamej integrácie
s IT systémami.

POUŽÍVATEĽSKÁ
SKÚSENOSŤ
Veľké, rýchle a intuitívne
používateľské rozhranie s farebnou
dotykovou obrazovkou a ovládaním,
ktoré je podobné inteligentnému
telefónu, vám prináša rýchly
a bezproblémový výkon pracovných
činností, pričom toto používateľské
rozhranie sa konzistentne
používa na každom zariadení
imageRUNNER ADVANCE – vaša
práca tak môže napredovať bez
problémov. Vo všetkých modeloch
v rámci portfólia sa používajú
rovnaké tlačové ovládače, rovnaké
interné funkcie a plne kompatibilný
softvér na minimalizáciu problémov
súvisiacich s údržbou.

INDIVIDUÁLNE
PRISPÔSOBENIE
Používatelia si môžu nastaviť
pracovné tempo a pracovné
toky pomocou pokročilého
prispôsobenia ovládacieho displeja,
funkcií zariadenia a jeho nastavení
vďaka autentifikačným službám
ako Universal Login Manager alebo
uniFLOW Online Express.

PROSTREDIE MOBILNEJ
KANCELÁRIE
Modifikovateľná podpora flexibilnej
pracovnej praxe zamestnancom
umožňuje bezpečne skenovať
a tlačiť dokumenty mimo kancelárie
a pomocou mobilných zariadení
sa rýchlo a priamo integrovať
do pracovných postupov vo
firme. Začnite používať princípy
lepšej mobilnej pracovnej praxe –
umožnite zamestnancom bezpečne
používať, riadiť a spracovávať
dokumenty kdekoľvek, kedykoľvek
a akokoľvek – a eliminujte tak prácu
spoza kancelárskeho stola
a stolového počítača.

SKENOVANIE
Vďaka robustným funkciám zariadení imageRUNNER ADVANCE tretej generácie, 2. verzia, v oblasti
skenovania môžete optimalizovať digitalizáciu svojich dokumentov. Pomocou simultánneho obojstranného
skenovania je možné získať potrebnú rýchlosť, pričom zariadenia štandardne podporujú skenovanie
a konvertovanie dokumentov do prehľadávateľného PDF, Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint.

SPRÁVA
A SPRACOVÁVANIE
Na dosiahnutie optimalizácie informačných procesov môžete používať úzke prepojenie so širokou škálou
softvérových riešení od spoločnosti Canon a iných výrobcov vďaka použitiu integrovaných aplikačných
platforiem MEAP a MEAP Web.

VÝSTUPY
Pomocou zariadení imageRUNNER ADVANCE tretej generácie, 2. verzia, môžete digitálne výstupy
a dokumenty zo zariadení jednoducho a bezpečne odosielať do rôznych cieľových destinácií na ich
zdieľanie, archiváciu alebo tlač.
V portfóliu zariadení imageRUNNER ADVANCE tretej generácie, 2. verzia, zároveň získavate flexibilné
možnosti na dokončovanie dokumentov, napr. spínkovanie a vkladanie dokumentov, pričom v spolupráci
s DTP programom Canon iW Desktop máte k dispozícii jednoduchý nástroj na tvorbu a výrobu
vysokokvalitných profesionálnych dokumentov vo vlastnej réžii.
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INTEGROVANÉ RIEŠENIE
PRE KAŽDÚ FIRMU
Integrované riešenia spoločnosti Canon vám prinášajú možnosť ovládať prístup k zariadeniu,
používať na ňom bezpečnostnú politiku, monitorovať jeho výstup a obmedzovať jeho používateľov.

Používateľom prinášajú jednoduchú
autentifikáciu a výhody plynúce
z personalizovaného ovládania
zariadenia.
Bez použitia servera –
Na báze zariadení
# Až 5 zariadení

Cloudové riešenie je určené na
jednoduchú správu tlačového
prostredia.
Na báze cloudu
Neobmedzený počet používateľov
# Až 10 zariadení

Bezpečné cloudové riešenie je určené
na riadenie komplexného tlačového
prostredia.
Na báze cloudu
Neobmedzený počet používateľov
# Až 10 zariadení

Pre malé firmy
Pre tých, ktorí potrebujú základný
a jednoduchý nástroj na správu
výstupov.

Pre malé a stredné firmy
So základnými požiadavkami na
riadenie prístupu a sledovanie
nákladov, no bez potreby (alebo
nemožnosti) investícií do lokálnych
serverov a ich správy.

Pre malé a stredné firmy
Pre tých, ktorí hľadajú prispôsobiteľné
cloudové riešenie, ktoré je možné
jednoducho nastaviť a riadiť, a ktoré
prináša pokročilé bezpečnostné
funkcie.

Kompletný softvér na riadenie
skenovania a zabezpečenie optimálnej
hodnoty digitalizácie dokumentov.

Softvér na správu tlače určený na
zúročenie výhod skupiny zariadení
vo vašej organizácii.

Softvér na správu tlače určený na
zlepšenie kontroly a efektivity skupiny
zariadení.

Na báze servera
Maximálne 500 používateľov
# Až 25 zariadení

Pre stredné firmy
Pre tých, ktorí hľadajú úsporné riešenia
na skenovanie, ktoré je možné
skombinovať so softvérom na riadenie
výstupov.

Na báze servera
Maximálne 500 používateľov
# Až 25 zariadení

Pre stredné firmy
Pre tých, ktorí požadujú použitie
riešenia na správu výstupov na báze
vlastného servera s funkciou bezpečnej
tlače/My Print Anywhere a mobilnej
tlače.

Na báze servera
Neobmedzený počet používateľov
# Neobmedzený počet zariadení

Pre veľké firmy
Pre tých, ktorí hľadajú globálne riešenie
v oblasti riadenia výstupov, ktoré je
polyvalentné, prispôsobiteľné
akýmkoľvek potrebám a obsahuje
pokročilé funkcie a profesionálne
služby na jeho implementáciu.

Zariadenia imageRUNNER ADVANCE tretej generácie, 2. verzia

7

PREČO CANON?
EXPERTNÉ
SKÚSENOSTI
Spoločnosť Canon je globálnou spoločnosťou
s viac ako 80-ročnými skúsenosťami,
celosvetovým obratom 30,5 miliardy dolárov
a viac ako desaťročným kontinuálnym ziskom.

ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ
Záväzok spoločnosti Canon voči životnému
prostrediu v oblasti návrhu produktov a ich
výroby je integrálnou súčasťou našej firemnej
filozofie Kyosei, čo možno voľne preložiť ako
„žiť a pracovať spoločne pre spoločné blaho“.
Vďaka systému na analýzu životnosti (LCA) sme
znížili emisie oxidu uhličitého v každom štádiu
životného cyklu produktov.

INOVÁCIE

Prestížna cena BLI za
sortiment roka
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V našich produktoch a službách sa používajú
inteligentné nástroje na minimalizáciu
pravdepodobnosti rizík v oblasti informačnej
bezpečnosti. Získali sme „zaslúženú pochvalu“
v kategórii „Najlepší bezpečnostný tím“ na
stretnutí 2017 SCA Awards Europe, ktoré je
venované kybernetickej bezpečnosti.

