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imageRUNNER ADVANCE Üçüncü Nesil 2nci Sürüm Ofis Renkli
ve Siyah-Beyaz akıllı çok işlevli cihazlar serisi
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imageRUNNER
ADVANCE
ÜÇÜNCÜ NESIL
nci
2 SÜRÜM
PORTFÖYÜ
YARIN IÇIN
ÇALIŞMAK

İş yerleri hızla değişiyor. Esnek işe başlama saatleri, evden çalışma, masaları
paylaşan mobil çalışanlar ve uluslararası sınırları aşan ama aynı odadaymış
gibi etkileşim kuran çalışanlar.
İşletmelerin başarılı olabilmek için bilgiyi
hızla toplamaları, sunmaları ve paylaşmaları
ve farklı basılı ya da dijital biçimlerdeki
ve çalışanların masalarından ve ofis
dolaplarından bulut sunucularına ve
mobil cihazlara kadar farklı yerlerdeki çok
sayıda belgeyi güvenli bir şekilde bir araya
getirmeleri gereklidir.

C256i/C356i II

C3500 II

C5500 II
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imageRUNNER ADVANCE Üçüncü Nesil
2nci Sürüm portföyü, ofis teknolojinizi
buluta sorunsuz bir şekilde bağlayan
akıllı, güvenli ve sürdürülebilir bir iş
platformudur. Oluşturmadan paylaşmaya,
çıkıştan arşivlemeye kadar belge yaşam
döngüsünün her aşamasını tamamlar ve
Bulut Yönetimi özellikleri sayesinde akıllıca
ve maliyet etkin bir yatırım olduğunu
kanıtlayabilir.
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C7500 II

Renkli A3

İŞINIZI GELECEKTEKI DEĞIŞIKLIKLERIN ETKILERINDEN KORUYUN
imageRUNNER ADVANCE Üçüncü Nesil 2nci Sürüm portföyü farklı müşteri ihtiyaçları için
çok çeşitli modelleri kapsamaktadır ve ürünlerin her biri, güçlü bir bulut belge yakalama
ve çıkış yönetimi çözümü olan uniFLOW Online Express ile sıkı bir entegrasyona sahiptir.
Ayrıca portföydeki her bir model uniFLOW (yerinde), Therefore Online, IRIS ve çok
daha fazlası gibi diğer yakalama ve belge yönetimi çözümleri ile entegre olabilir; bu da
bu makinelerin işletmenizin bugünkü ve gelecekteki özgün belge iş akışı gerekliliklerine
uymaları için kolayca uyarlanabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca Birleşik Ürün Yazılımı
Platformu sürekli olarak en yeni özellikleri size sunar, böylece yatırımınızın değeri artabilir.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

Siyah-Beyaz A3

*Makine hala imageRUNNER ADVANCE Nesil 2 mimarisine dayanmaktadır ve 2nci Sürüme yükseltilemez
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BASITLEŞTIRILMIŞ
YÖNETIM
SUNUCUSUZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞİN FAYDALARI
DAHA YÜKSEK ÜRETKENLIK
Bulutta bulunan bir iş uygulaması iş
süreçlerinizi hızlandırabilir, Buluta-Tara
gibi modern teknolojilere erişmenizi
sağlayabilir ve ICT görevlerini (ve
risklerini) dışarı yaptırarak temel
faaliyetlerinize tekrar odaklanmanıza
yardımcı olabilir.

MALIYET YÖNETIMI
Sunucusuz çalışmaya geçiş BT altyapısı,
platform ve uygulama maliyetlerinizi
azaltabilir. Düşük başlangıç maliyetlerinin
sağladığı ilave fayda ile ICT yatırımlarının
bütçelenmesi daha basittir; kullanıcıların
baskı davranışlarını tam olarak görebilmeniz
sayesinde baskı maliyetlerini yönetebilir,
savurgan işlemlerin değiştirilmesine yardımcı
olabilir, hatta departman, çalışma grubuna
ya da kişiye göre özelliklere ya da cihazlara
erişimi sınırlayabilir ya da kısıtlayabilirsiniz.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

MERKEZI
KONTROL

BIRLEŞIK ÜRÜN
YAZILIMI PLATFORMU

imageRUNNER ADVANCE Üçüncü
Nesil 2nci Sürüm portföyü, hepsi bir
arada, kullanıma hazır bir çevrim
içi baskı yönetimi hizmeti olan
uniFLOW Online Express’e standart
olarak sahiptir. Bu hizmet mevcut
süreçlerinizle sorunsuz olarak çalışır,
baskıyla ilgili maliyetleri kontrol
altına alır, verilerinizi muhafaza
etmek ve fikri mülkiyetinizi korumak
için gelişmiş belge güvenliği sağlar
ve çalışan üretkenliğini arttırır.
Daha fazla işlev için uniFLOW
Online’a ya da daha da yüksek bir
kontrol düzeyi sağlayan tamamen
bağımsız uniFLOW ürününe geçiş
yapabilirsiniz.

Self servis yapılandırma seçeneklerini
destekleyen ve gelecekte
güncellemeler çıktığında ve çıktıkça
anında yükseltme sunan esnek
ve güncel bir ICT ortamından güç
almak, büyümeye ve ihtiyaçlara
göre değişiklikler yapmaya olanak
verir. Uzaktan tanılama ve yardım,
idari müdahalelerin yanı sıra
durma sürelerini en aza indirerek
maliyetlerin daha da azaltılmasına
yardımcı olabilir. imageWARE
Yönetim Konsolunu kullanarak,
uluslararası sınırlar da dahil olmak
üzere filonuzun tamamında
merkezi bir kontrol noktasından
yararlanabilirsiniz.

Canon’un imageRUNNER ADVANCE
Üçüncü Nesil 2nci Sürüm makineleri,
her zamankinden daha istikrarlı bir
kullanıcı ve yönetim deneyimi sunan
Birleşik Ürün Yazılımı Platformu ile
çalışmaktadır. Ayrıca en yeni işlevlerin
tüm imageRUNNER ADVANCE
Üçüncü Nesil 2nci Sürüm ürünleri
için kullanılabilir olmasını sağlar.
Ortaya çıkan zayıflıkları ya da talep
edilen özellikleri sürekli olarak izliyor
ve tanımlıyoruz ve güncellenen
özelliklerin filonuzdaki her cihazda
kullanılabilmesini sağlıyoruz; böylece
cihazlarınızın özellikler, işlevsellik
ve güvenlik önlemleri açısından en
güncel durumda tutuyor, yatırımınızı
değerinin artmasını sağlıyor ve
işinizi gelecekteki değişikliklerin
etkilerinden koruyoruz.

Bulut-tabanlı
Altyapı

Esnek Kimlik
Doğrulama

1536944
Basit Belge
Tarama
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Baskı,
Tarama ve
Fotokopi
Maliyetlerini
İzleme

Entegre Sayaç
Okuma
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TASARIM
SAYESINDE GÜVENLI
Canon, kuruluşunuzun gizli bilgilerinin korunmasını ciddiye almaktadır.
imageRUNNER ADVANCE Üçüncü Nesil 2nci Sürüm platformu, donanım ve
yazılımlarımızın sorunsuz bir şekilde entegrasyonu ve bilgilerinizin yaşam
döngüleri boyunca gizli, erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamaya yardımcı
olan bir dizi güvenlik özelliği sayesinde artık her zamankinden daha güvenlidir.
Cihazlardaki kullanıcı kimlik doğrulamalı oturum açma, mobil cihazlardan gönderilen işlerin bile
serbest bırakılana dek güvenli bir biçimde tutulabileceği anlamına gelir, böylece gizlilik korunur.
Hassas bilgilerin izinsiz bir biçimde dağıtılmasının önlenmesine yardımcı olmak amacıyla, çeşitli
cihaz fonksiyonları ayrı kullanıcılar için devre dışı bırakılabilir; görsel ve sesli Orijinal Hatırlatma
bildirimleri ise taranan orijinallerdeki hassas bilgilerin cihazda kalması durumunda sizi uyarır. Misafir
baskısı, şirket ağınıza erişim olmadan güvenli geçici mobil baskıya da olanak verir. Opsiyonel
komple uniFLOW çözümü, daha da fazla kontrol için imageWARE Secure Audit Manager Express’i
içermektedir. Bu gelişmiş paket size belirli anahtar kelimeleri içeren belgelerin basılmasına,
taranmasına, fakslanmasına ya da kopyalanmasına yönelik tüm girişimleri tespit etme ve önleme
olanağı sağlar, böylece her türlü ihlali size hemen bildirir.
• HDD Silme, her bir görevden sonra gizli görüntüleri siler.
• HDD Formatlama, ömrünün sonunda sabit sürücüdeki tüm verileri siler
ve bunların üzerine yazar.
• HDD Veri Şifreleme, sabit disk söküldükten sonra bile bilgileri
korumaya yardımcı olur ve şu anda seçili modeller FIPS 140-2 onaylıdır.
• Kurcalamaya karşı korumalı donanıma sahip bir güvenlik çipi, parolaları
ve şifreleme anahtarlarını korumaya yardımcı olur.
• IPsec, ağ üzerinden geçtikleri sırada veriler için güvenlik sağlar
• Güvenli şifreleme sağlayan SMB 3.0
• Şifreli baskı ve tarama ve Güvenli Filigran
Güvenlik özelliklerimiz hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen yerel temsilcilerimizle irtibata geçin
ya da ‘Ofisinizi Korumak’ adlı Güvenlik Broşürümüze bakın
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BELGE YAŞAM
DÖNGÜSÜ
Dijital ve fiziksel belgelerin yaşam döngüleri boyunca yönetimine yönelik
rakipsiz bir yüksek kaliteli sunucusuz görüntüleme çözümleri portföyü
ile bilgi iş akışlarınızı zahmetsizce hızlandırın. Tamamen entegre uçtan
uca belge iş akışları bilgilerin hızlı ve etkili bir biçimde yakalanmasına,
arşivlenmesine ve paylaşılmasına olanak verir, böylece kağıt-tabanlı
manuel süreçlere bağımlılığınızı azaltır ve verimli işbirliğini kolaylaştırır.
PCL ve PostScript gibi endüstri standartları için destek, BT sistemleriniz
ile doğrudan entegrasyona olanak verir.
KULLANICI
DENEYIMI

BIREYSEL
ÖZELLEŞTIRME

Renkli dokunmatik ekrana ve
akıllı telefon benzeri kontrole
sahip büyük, duyarlı ve
sezgisel bir kullanıcı arabirimi
işlerin hızla ve zahmetsizce
gerçekleştirilmesini sağlar; ayrıca
bu arabirim her imageRUNNER
ADVANCE cihazda tutarlı bir
kullanıcı deneyimi sunar, böylece
işler aksamadan yürür. Ayrıca
portföydeki tüm cihazlar, bakım
yükünüzü en aza indirmek için
aynı baskı sürücülerini, aynı dahili
özellikleri ve tamamen uyumlu
yazılımları kullanmaktadır.

Kullanıcılar, Evrensel Oturum
Açma Yöneticisi ya da uniFLOW
Online Express gibi bir kimlik
doğrulama hizmeti ile birlikte
ekran üzerinde gösterimin, cihaz
işlevlerinin ve ayarların gelişmiş
kişiselleştirme işlevlerini kullanarak
kendi çalışma alanlarını ve iş
akışlarını özelleştirebilirler.

MOBIL OFIS
OLANAĞI
Esnek çalışma uygulamaları için
ölçeklenebilir destek, çalışanların
belgeleri hareket halindeyken
güvenli bir şekilde yakalamalarına
ya da basmalarına ve mobil
cihazlarını doğrudan işletme iş
akışlarına hızla bağlamalarına
olanak verir. Çalışanlarınızın
herhangi bir yerden, herhangi bir
zamanda ve herhangi bir şekilde
belgelere erişmesine ve bunları
yönetmesine ve işlemesine izin
veren daha iyi mobil çalışma
uygulamalarının benimsenmesini
arttırın ve çalışanların masalarından
ofis bilgisayarında çalışmaları
ihtiyacını ortadan kaldırın.

YAKALAMA
imageRUNNER ADVANCE Üçüncü Nesil 2nci Sürüm cihazların güçlü tarama özellikleri ile
belge dijitalleştirme işleriniz hızlandırın. Eş zamanlı 2-taraflı tarama hızlı sonuçlar sağlar
ve belgelerin taranması ve Aranabilir PDF, Microsoft® Word* ve Microsoft® PowerPoint
biçimlerine dönüştürülmesi için standart destek dahildir.

YÖNETIN
VE IŞLEYIN
Gömülü MEAP ve MEAP Web uygulama platformları sayesinde bir dizi güçlü Canon ve üçüncü
taraf yazılımına sorunsuz entegrasyon ile bilgi süreçlerinizi optimize edin.

ÇIKIŞ
imageRUNNER ADVANCE Üçüncü Nesil 2nci Sürüm çözümleri ile, dijital olarak çıkan
belgeleri paylaşma, arşivleme ya da baskı için çeşitli hedeflere kolayca ve güvenli bir
biçimde gönderebilirsiniz.
imageRUNNER ADVANCE Üçüncü Nesil 2nci Sürüm portföyü ayrıca zımbalama ve belge
ekleme gibi esnek sonlandırma seçenekleri de sunmaktadır; bu özellik, Canon’un
iW Masaüstü yayıncılık yazılımı ile birlikte, yüksek kaliteli ve profesyonel görünümlü
belgelerin şirket içinde kolayca oluşturulmasına ve üretilmesine olanak verir.
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HER IŞLETME IÇIN
ENTEGRE BIR ÇÖZÜM
Canon’un entegre çözümleri size cihaz erişimini kontrol etme, baskı politikaları uygulama, çıkışları
izleme ve kullanımı kullanıcılara göre kısıtlama olanağı verir.

Kullanıcıların kendilerini tanımlamaları
ve cihazda kişiselleştirilmiş bir
deneyimden faydalanmaları için basit
bir yol sağlar.
Sunucusuz - Cihaz tabanlı
# 5 cihaza kadar

Baskı ortamlarını yönetmek için basit
bir yol sağlamak üzere tasarlanmış
bulut tabanlı çözüm.

Baskı ortamlarının tamamını yönetmek
için tasarlanmış güvenli bulut tabanlı
çözüm.

Bulut tabanlı
Sınırsız kullanıcı # 10 cihaza kadar

Bulut tabanlı
Sınırsız kullanıcı # 10 cihaza kadar

Küçük işletme yapıları için
Temel ve basit bir çıkış yönetimi aracı
isteyen işletmeler.

Küçük ya da orta ölçekli işletme
yapıları için
Erişim kontrolüne ve maliyet izlemeye
ilişkin temel ihtiyaçları olan ancak yerel
sunuculara yatırım yapmak ya da bu
sunucuları yönetmek istemeyen ya da
bunları yapamayan işletmeler.

Küçük ya da orta ölçekli işletme
yapıları için
Yüksek güvenlik özellikleri sağlayan,
kurulumu ve yönetilmesi kolay
ölçeklenebilir bir bulut tabanlı çözüm
isteyen işletmeler.

Belgeler dijitalleştirilirken optimum
değer sağlamak üzere tasarlanmış
eksiksiz tarama yönetimi yazılımı.

Kuruluşunuza baskı filosunun
faydalarını getirmek üzere tasarlanmış
baskı yönetimi yazılımı.

Baskı filonuzun kontrolünü ve
verimliliğini iyileştirmek için tasarlanmış
baskı yönetimi yazılımı.

Sunucu tabanlı
Azami 500 kullanıcı
# 25 cihaza kadar

Orta ölçekli işletme yapıları için
Bir çıkış yönetimi yazılımı ile
birleştirilebilecek verimli tarama
çözümleri isteyen işletmeler.

Sunucu tabanlı
Azami 500 kullanıcı
# 25 cihaza kadar

Orta ölçekli işletme yapıları için
Tam güvenli baskı/My print Anywhere
ve mobil baskı işlevi sağlayan, bir
işletme içi sunucu tabanlı çıkış yönetimi
çözümü isteyen işletmeler.

Sunucu tabanlı
Sınırsız kullanıcı
# Sınırsız cihaz

Büyük ölçekli işletme yapıları için
Çok değerlikli, her ihtiyaç için
uyarlanmış, uygulanması için gelişmiş
özelliklere ve profesyonel hizmetlere
sahip global bir güvenli çıkış yönetimi
çözümü isteyen işletmeler.
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NEDEN CANON?
UZMANLIK
Canon, 80 yıldan fazla deneyime ve on
yıldan fazla sürekli kârlılık ile 30,5 milyar
dolar küresel ciroya sahip, küresel
olarak güvenilen bir markadır.
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
Canon’un çevreye bağlılığı, ‘Ortak fayda
için birlikte yaşamak ve çalışmak’ anlamına
gelen Kyosei Kurumsal Felsefemizin, ürün
tasarımımızın ve üretimimizin ayrılmaz bir
parçasıdır. Yaşam Döngüsü Değerlendirme
(LCA) Sistemimiz yoluyla, ürün yaşam
döngüsünün her aşamasına odaklanarak
karbon dioksit emisyonlarını azalttık.

Arka arkaya BLI yılın
ürün serisi ödülleri
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YENILIK
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, olası bilgi
güvenliği tehditlerini en aza indirmek için
akıllı yöntemler içermektedir. Siber güvenlik
uzmanlığını değerlendiren 2017 SCA
Avrupa Ödüllerinde en iyi güvenlik ekibi
kategorisinde ‘Yüksek övgüye değer’.

