NAPREDUJTE
V OBLAK

Ponudba pisarniških pametnih in večnamenskih barvnih in črno-belih
naprav imageRUNNER ADVANCE druge različice tretje generacije

PORTFELJ
imageRUNNER
ADVANCE DRUGE
RAZLIČICE TRETJE
GENERACIJE
POSLOVANJE
PRIHODNOSTI

Delovna mesta se hitro spreminjajo. Gibljiv delovni čas, delo od doma,
mobilni delavci, ki si delijo pisalno mizo, in zaposleni, ki so v različnih državah,
obenem pa med seboj komunicirajo, kot bi bili v isti sobi.
Če želijo biti uspešna, morajo podjetja
zbrati, predstaviti in deliti informacije hitro
in varno, pri tem pa morajo združiti več
dokumentov v različnih tiskanih in digitalnih
oblikah in na različnih lokacijah – od pisalnih
miz in pisarniških kabinetov do strežnikov
v oblakih in mobilnih naprav.

C256i/C356i II

A4

C3500 II

Portfelj imageRUNNER ADVANCE druge
različice tretje generacije je pametna, varna
in trajnostna poslovna platforma, ki vašo
pisarniško tehnologijo brez uporabnikovega
posredovanja poveže v oblak. Dopolnjuje
vsako stopnjo v življenjskem ciklu
dokumentov, od izdelave do souporabe,
od natisa do arhiviranja, zahvaljujoč svojim
zmogljivostim upravljanja v oblaku pa je to
pametna in stroškovno učinkovita naložba.

C5500 II

C7500 II

Barvni A3

PRIPRAVITE SVOJE POSLOVANJE NA PRIHODNOST
Portfelj imageRUNNER ADVANCE druge različice tretje generacije zajema širok nabor
modelov za različne potrebe strank, vsak posamezni izdelek pa je mogoče popolnoma
združiti s tehnologijo uniFLOW Online Express – zmogljivo rešitvijo za zajemanje in
upravljanje dokumentov v oblaku. Vsak model v portfelju je mogoče združiti tudi
z drugimi rešitvami za zajemanje in upravljanje dokumentov, kot je uniFLOW
(na mestu uporabe), Therefore Online, IRIS … – to pa pomeni, da jih je mogoče enostavno
prilagoditi specifičnim zahtevam delovnega pretoka dokumentov vašega podjetja,
sedaj in v prihodnosti. Poleg tega vam platforma za enotno vdelano programsko opremo
nenehno zagotavlja najnovejše funkcije, zato da lahko vrednost vaše naložbe raste.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

Črno-beli A3

*Naprava, ki še vedno temelji na arhitekturi tiskalnika imageRUNNER ADVANCE druge generacije in je ni mogoče
posodobiti na drugo različico.
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POENOSTAVLJENO
UPRAVLJANJE
PREDNOSTI POSLOVANJA BREZ STREŽNIKA
POVEČANA PRODUKTIVNOST

UPRAVLJANJE STROŠKOV

Poslovna aplikacija, ki gosti v oblaku,
lahko poveča učinkovitost vaših poslovnih
postopkov, vam zagotovi dostop do
sodobnih tehnologij, kot je Scan-to-Cloud
in vam z oddajanjem nalog ICT
(in tveganjem) zunanjim izvajalcem
pomaga, da se znova osredotočite
na poglavitne dejavnosti.

Poslovanje brez strežnikov lahko zmanjša
stroške vaše infrastrukture, platforme in
uporabe informacijske tehnologije. Naložbe
v ICT je lažje upravljati z dodatno prednostjo
nižjih stroškov začetnega zagona. S popolno
preglednostjo nad vedenjem uporabnikov
tiskanja lahko obvladate stroške tiskanja,
pomagate spremeniti potratna ravnanja in
celo omejite dostop do funkcij ali naprav po
oddelkih, delovnih skupinah ali posameznikih.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CENTRALIZIRAN
NADZOR

V portfelj imageRUNNER ADVANCE
druge različice tretje generacije
je standardno vključen uniFLOW
Online Express – večnamenska
spletna storitev za upravljanje
tiskanja, ki je pripravljena na
takojšnjo uporabo. Brezhibno deluje
z vašimi obstoječimi postopki,
pomaga obvladati stroške,
povezane s tiskanjem, zagotovi
povečano varnost dokumentov
– za zaščito vaših podatkov in
vaše intelektualne lastnine – in
poveča produktivnost zaposlenih.
Za dodatno funkcionalnost lahko
preidete na uniFLOW Online ali na
polni, samostojni izdelek uniFLOW,
ki zagotavlja še višjo raven nadzora.

Izkorišča prilagodljivo, posodobljeno
okolje ICT, ki podpira možnosti
samostojne konfiguracije in
zagotavlja posodobitev, takoj
ko je ta na voljo, ter omogoča
rast in spremembe glede na
zahteve. Diagnostika in pomoč
na daljavo pripomoreta k še
večjemu zmanjšanju stroškov
z zagotavljanjem krajših obdobij
izpadov in administrativnih
ukrepov. Upravljalna konzola
imageWARE Management Console
omogoča nadziranje vseh naprav
z ene centralne točke, tudi preko
mednarodnih meja.

Infrastruktura
v oblaku

Prilagodljivo
preverjanje
pristnosti

1536944
Preprosto
optično branje
dokumentov
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Sledenje stroškom
tiskanja, optičnega
branja in kopiranja

Integrirano
odčitavanje
števcev
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ENOTNA PLATFORMA ZA
VDELANO PROGRAMSKO
OPREMO
Canonove naprave imageRUNNER
ADVANCE druge različice tretje
generacije se izvajajo na platformi
za enotno vdelano programsko
opremo, ki zagotavlja najbolj
dosledno uporabniško in upravljalno
izkušnjo doslej. Poleg tega
zagotavlja, da je za vse izdelke
imageRUNNER ADVANCE druge
različice tretje generacije na voljo
najnovejša funkcionalnost. Nenehno
spremljamo in prepoznavamo
nove pomanjkljivosti ali funkcije
na zahtevo ter posodobljene
zmogljivosti v vseh vaših napravah.
Tako zagotavljamo, da so vaše
naprave posodobljene z najnovejšimi
funkcijami in varnostnimi ukrepi,
ki omogočajo, da vrednost vaše
naložbe raste in je vaše podjetje
pripravljeno na prihodnost.

VGRAJENA
VARNOST
Canon zelo resno jemlje zaščito zaupnih podatkov vaše organizacije. Platforma
imageRUNNER ADVANCE druge različice tretje generacije je sedaj še varnejša
zahvaljujoč brezhibni integraciji naše strojne in programske opreme ter naboru
varnostnih zmogljivosti, ki pripomorejo k ohranjanju zaupnosti in zagotavljanju
dostopnosti ter razpoložljivosti vaših informacij skozi njihov celotni življenjski cikel.
Prijava s preverjanjem pristnosti uporabnikov na napravah zagotavlja varno izvajanje opravil,
posredovanih z mobilnih telefonov, in posledično zaščito zaupnosti. Nepooblaščeno razmnoževanje
občutljivih podatkov je mogoče preprečiti tako, da se posameznim uporabnikom onemogoči uporaba
raznih funkcij naprave, vizualna in zvočna opozorila funkcije Original Reminder pa opozorijo, v primeru
da so občutljive informacije iz optično prebranih izvirnikov ostale v napravi. Zunanje tiskanje prav
tako omogoča varno ad hoc tiskanje prek mobilnega telefona brez dostopa do omrežja vašega
podjetja. Dodatna popolna rešitev uniFLOW vključuje funkcijo imageWARE Secure Audit Manager
Express, ki zagotavlja še večji nadzor. Ta napredni paket vam omogoča odkrivanje in preprečevanje
vseh poskusov tiskanja, optičnega branja, faksiranja ali kopiranja dokumentov z določenimi ključnimi
besedami in vas o morebitnih vdorih nemudoma opozori.
• Funkcija HDD Erase odstrani latentne slike po vsakem opravilu.
• Funkcija HDD Format odstrani in prepiše vse podatke na trdem disku na
koncu življenjske dobe.
• Funkcija HDD Data Encryption varuje podatke tudi po odstranitvi trdega
diska, sedaj pa je na izbranih modelih skladna s standardom FIPS 140-2.
• Varnostni čip s strojno opremo za zaščito pred nedovoljenimi posegi
varuje gesla in šifrirne ključe.
• IPsec zagotavlja varnost podatkov, ko se ti prenašajo po omrežju.
• SMB 3.0 zagotavlja varno šifriranje
• Šifrirano tiskanje in optično branje ter varni vodni žig.
Za dodatne podrobnosti o naši ponudbi varnostnih funkcij stopite v stik
z našim lokalnim zastopnikom ali glejte varnostno brošuro »Zaščitite svojo pisarno«.
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ŽIVLJENJSKI CIKEL
DOKUMENTA
Poenostavite delovni pretok vaših informacij z neprimerljivim portfeljem
brezstrežniških upodobitvenih storitev visoke kakovosti za upravljanje digitalnih
in fizičnih dokumentov skozi njihov celotni življenjski cikel. Popolnoma integrirani
delovni pretoki dokumentov »od začetka do konca« omogočajo hiter in učinkovit
zajem, arhiviranje in deljenje informacij, s čemer je zmanjšana vaša odvisnost
od ročnih postopkov, ki temeljijo na papirju, učinkovito sodelovanje pa je
poenostavljeno. Podpora za industrijske standarde, kot sta PCL in PostScript,
omogoča neposredno integracijo z vašimi IT-sistemi.

UPORABNIŠKA
IZKUŠNJA
Širok, odzivni in intuitivni
uporabniški vmesnik
z barvnim zaslonom na dotik
in upravljanjem, ki je podobno
upravljanju pametnih telefonov,
zagotavlja hitro in preprosto
izvajanje opravil, poleg tega
pa vmesnik nudi dosledno
uporabniško izkušnjo na vseh
napravah imageRUNNER
ADVANCE, zato da delo poteka
gladko in brez težav. Vsi modeli
v portfelju uporabljajo iste
gonilnike za tiskanje, iste notranje
funkcije in popolnoma združljivo
programsko opremo, s čemer
lahko razbremenite vzdrževanje.

POSAMEZNO
PRILAGAJANJE
Uporabniki lahko prilagodijo
svoj delovni prostor z uporabo
naprednih funkcij za prilagajanje
zaslona, funkcij naprave in
nastavitev s storitvijo preverjanja
pristnosti uporabnika, kot sta
Universal Login Manager ali
uniFLOW Online Express.

OMOGOČANJE
MOBILNE PISARNE
Razširljiva podpora za
prilagodljive delovne načine
zaposlenim omogoča
varno zajemanje ali tiskanje
dokumentov v gibanju ter hitro
povezovanje mobilnih naprav
neposredno z delovnim pretokom
v podjetju. Povečajte učinkovitost
uporabe boljših mobilnih delovnih
praks, tako da svoje zaposlene
pooblastite za varen dostop,
upravljanje in obdelovanje
dokumentov kjer koli, kadar koli
in kakor koli. Pri tem pa odpravite
potrebo po delu na osebnem
računalniku za pisalno mizo.

ZAJEM

INTEGRIRANA REŠITEV
ZA VSAKO PODJETJE
Integrirane rešitve družbe Canon vam omogočajo možnost nadziranja dostopa do naprav, uveljavljanja pravil
uporabe tiskanja, spremljanja tiskanja dokumentov in omejevanja uporabe glede na uporabnika.

Zagotavlja preprost način, s katerim
se lahko uporabniki identificirajo in
izkoristijo prilagojeno izkušnjo pri
uporabi naprave.
Brez strežnika – temelji na napravi
# Do 5 naprav

Optimizirajte svoje informacijske procese z brezhibno integracijo nabora zmogljivih programskih
rešitev družbe Canon in drugih izdelovalcev s platformo za mobilne aplikacije MEAP in s platformo
za spletne mobilne aplikacije MEAP Web.

Z rešitvami imageRUNNER ADVANCE druge različice tretje generacije lahko enostavno in varno
pošljete digitalne dokumente več različnim naslovnikom.
Portfelj imageRUNNER ADVANCE druge različice tretje generacije zagotavlja tudi prilagodljive
možnosti dokončanja, kot sta spenjanje in vstavljanje dokumentov. Vse to, skupaj s programsko
opremo za tisk iW Desktop družbe Canon, omogoča preprosto izdelavo visokokakovostnih
dokumentov profesionalnega videza.
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Neomejeno število uporabnikov
# Do 10 naprav

Temelji na oblaku
Neomejeno število uporabnikov
# Do 10 naprav

Za mala in srednje velika podjetja
Za tiste z osnovnimi zahtevami za
nadzor dostopov in sledenje stroškom,
ki pa si ne želijo ali ne morejo vlagati
v ali upravljati lokalnih strežnikov.

Za mala in srednje velika podjetja
Za tiste, ki želijo razširljivo rešitev,
ki temelji na oblaku in je enostavna
za namestitev in upravljanje, hkrati pa
zagotavlja visoke varnostne funkcije.

Celovita programska oprema za
upravljanje optičnega branja,
zasnovana za zagotavljanje optimalne
vrednosti pri digitalizaciji dokumentov.

Programska oprema za upravljanje
tiskanja, zasnovana za zagotavljanje
prednosti vseh tiskalnikov v vaši
organizaciji.

Programska oprema za upravljanje
tiskanja, zasnovana za izboljšanje
nadzora nad vašimi tiskalniki in za
izboljšanje njihove učinkovitosti.

Temelji na strežniku

MOČ

Temelji na oblaku

Varna rešitev, ki temelji na oblaku,
je zasnovana za upravljanje celotnih
okolij tiskanja.

Za mala podjetja
Za tiste, ki želijo osnovno in preprosto
orodje za upravljanje.

Poenostavite digitalizacijo svojih dokumentov z naprednimi zmogljivostmi optičnega branja
naprav imageRUNNER ADVANCE druge različice tretje generacije. Sočasno obojestransko tiskanje
zagotavlja hitre rezultate, standardna podpora pa je na voljo za optično branje in pretvarjanje
dokumentov v datoteke PDF z možnostjo iskanja, Microsoft® Word* in Microsoft® PowerPoint.

UPRAVLJANJE
IN OBDELOVANJE

Rešitev, ki temelji na oblaku,
je zasnovana tako, da zagotavlja
preprost način upravljanja okolij
tiskanja.

Največ 500 uporabnikov
# Do 25 naprav

Za srednje velika podjetja
Za tiste, ki želijo učinkovite rešitve
optičnega branja, ki jih je mogoče
združiti s programsko opremo za
upravljanje.

Temelji na strežniku
Največ 500 uporabnikov
# Do 25 naprav

Za srednje velika podjetja
Za tiste, ki želijo rešitev za upravljanje
na osnovi strežnika na samem kraju,
ki zagotavlja popolnoma varno
tiskanje/My print Anywhere in
funkcionalnost mobilnega tiskanja.

Temelji na strežniku
Neomejeno število uporabnikov
# Neomejeno število naprav

Za velika podjetja
Za tiste, ki želijo večnamensko
globalno in varno rešitev za upravljanje,
prilagojeno vsaki potrebi ter
z vgrajenimi naprednimi funkcijami
in profesionalnimi storitvami.
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ZAKAJ IZBRATI CANON?
STROKOVNO ZNANJE
Canon je globalna zaupanja vredna blagovna
znamka z več kot 80-letnimi izkušnjami in
30,5 milijard EUR globalnega prometa z več
kot desetimi leti neprekinjene dobičkonosnosti.

TRAJNOSTNA ZASNOVA
Zaveza k varovanju okolja družbe Canon je
sestavni del naše poslovne filozofije »Kyosei«:
živeti in delati skupaj za splošno dobro, za naše
oblikovanje izdelkov in našo proizvodnjo.
S svojim sistemom za ocenjevanje življenjskega
cikla (LCA) smo zmanjšali izpuste ogljikovega
dioksida, tako da smo se osredotočili na vsako
stopnjo življenjskega cikla izdelka.

INOVACIJE
Naši izdelki in storitve združujejo pametne
načine za zmanjšanje zelo verjetnih groženj
za varnost informacij. »Izjemno hvalevreden«
v kategoriji najboljšega varnostnega tima na
nagradah za varnost SCA Awards Europe 2017,
kjer so podeljena priznanja strokovnjakom za
kibernetsko varnost.

Nagrade
Dvakratni zaporedni prejemnik nagrade
BLI Line
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