uniFLOW ONLINE

Passer til virksomheder af
enhver størrelse
Ubegrænset antal enheder
Cloud-baseret

Avanceret administrationssoftware til print og scanning,
der udnytter cloud-styrken
Virksomheder af alle størrelser har deres egne udfordringer vedrørende dokumentsikkerhed, administration
af IT-udgifter og budgetstyring. uniFLOW Online leverer en skalerbar og sikker cloud-baseret løsning, der
tilpasser sig og vokser i takt med din virksomhed. Den fjerner behovet for at investere i og administrere
lokale servere ved hjælp af adgang til fleksible print- og scanningsabonnementer, der understøtter og
supplerer alle trin i et dokuments livscyklus.

DINE FORRETNINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER
Beskyttelse af datasikkerheden
Med GDPR er databeskyttelse mere udfordrende end
nogensinde før. Det er nemt at overse behovet for at
beskytte dine kontorprintere, hvilket kan gøre data og
dokumenter sårbare.

Driftseffektivitet

HVAD ER uniFLOW
ONLINE?
•F
 leksible, cloud-baserede abonnementsmoduler
(grundlæggende print, grundlæggende scanning og
avanceret scanning), der opfylder dine skiftende behov for
print- og scanningsadministration
•S
 kalerbar til virksomheder af enhver størrelse fra én til flere
lokaliteter

Tidsforbruget til installation, overvågning og administration
af komplekse økosystemer (printinfrastruktur) kunne være
bedre investeret i at skabe vækst i virksomheden.

•Ø
 g enhedssikkerheden ved at kontrollere adgangen til
enheder og konfigurere brugergodkendelsesindstillinger

Maksimér udbyttet af IT-investeringer

• " My Print Anywhere" – giver brugerne mulighed for at
printe nemt fra enhver enhed

IT-hardware og -software skal konstant opdateres og
er svært at administrere med potentielt ukontrollable
omkostninger.

Den moderne arbejdsplads
Det kan være tidskrævende og dyrt at investere i teknologi,
der understøtter den mobile arbejdsstyrke på flere
lokaliteter.

Omkostningsstyring
Det er svært at budgettere nøjagtigt og kende
printadministrationsforbruget uden en klar indsigt i
bruger- eller enhedsomkostninger.

•S
 ikkert print fra mobile enheder for at understøtte den
fleksible arbejdsstyrke og gæster
•F
 lere scanningsmuligheder lige fra enkel cloud-lagring
til avancerede scanningsarbejdsgange (imageRUNNER
ADVANCE)
•R
 egistrér, administrér og kontrollér omkostningerne pr.
enhed eller bruger via et enkelt, cloud-baseret kontrolpanel
•C
 entral opsætning og administration af flere enheder
•É
 n løsning på tværs af hardware og software til at håndtere
alle faser af dokumenternes livscyklus

VIGTIGSTE
FORDELE
Øget sikkerhed

Cloud-baseret platform

•B
 eskyt dine printere mod uautoriseret adgang og
anvendelse på tværs af flere lokaliteter
• Kombinér øget sikkerhed og brugervenlighed med
enkle godkendelsesmetoder til frigivelse af job

•E
 nkel, cloud-baseret løsning uden specifikt behov
for yderligere printservere
• En skalerbar og modulær løsning med minimal
IT-vedligeholdelse
• Implementér, administrér og kontrollér enheder
og brugere både centralt og eksternt
• Intuitivt cloud-betjeningspanel og
rapporteringsværktøjer
• Udnytter et realtidsmiljø, hvor funktionerne
regelmæssigt opdateres inden for dit
abonnement

Øget produktivitet
•O
 pret brugertilpassede arbejdsgange for at øge
produktiviteten, f.eks. scanning til en destination
med ét tryk
• Flere scanningskonfigurationer og -arbejdsgange
for at forbedre medarbejdernes produktivitet
• Mulighed for at sende, redigere og frigive job
sikkert på enhver enhed
• Fuld understøttelse af print og scanning for den
mobile arbejdsstyrke

Forbedret omkostningsstyring
•B
 egræns brugeradgangen til forskellige
funktioner på enheden for at styre outputomkostningerne
• Reducér omkostningerne ved kun at printe det,
du skal bruge, når du skal bruge det
• Få indblik i print- og kopieringsforbruget
pr. enhed og bruger, og få større kontrol
over omkostningerne med grundlæggende
rapporteringsværktøjer

Større bæredygtighed
•S
 par energi, da der ikke er behov for printservere,
som altid er tændt
• Støtter bæredygtighedsinitiativer ved at frigive
job, når brugeren er ved enheden, og dermed
undgå spild
• Nem indstilling af printtilladelser som f.eks.
dupleks- eller sort/hvid-print

CANONS LØSNINGER TIL ADMINISTRATION AF REGISTRERING OG OUTPUT
Canon tilbyder en omfattende portefølje af løsninger til administration af dokumentregistrering og output, der opfylder behovene hos alle virksomheder, lige fra små, nystartede virksomheder til globale organisationer.
Det er ligetil og pålideligt, og Canon kan hjælpe dig med sikker
styring og administration af alle dine print- og scanningsarbejdsgange – med registrerings- og rapporteringsværktøjer, der giver
dig overblik over og indblik i forbrug og omkostninger.

Takket være smart, problemfri og brugervenlig dokumenthåndtering og muligheden for at håndtere fleksible arbejdsmønstre kan
vi også øge dine medarbejderes produktivitet.
Vi tilbyder alt lige fra enkle, enhedsbaserede løsninger og fuldt skalerbare cloud-baserede løsninger til vores yderst avancerede lokale
alternativ, der er åbent, modulopbygget og konfigurerbart. Alle
vores løsninger er nemme at bruge og hurtige at konfigurere og
kan problemfrit integreres med Canons udvalg af kontorenheder.
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uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 til 10 enheder

1 til 25 enheder

Ubegrænset antal brugere
og enheder / Moduler til
print og scanning / Ideel
til både små virksomheder
og globale virksomheder

Løsning til forbedret
registrerings- og
output-administration,
som er ideel til små og
mellemstore virksomheder
/ Selvstændige moduler til
print- og scanningsbehov

Ubegrænset antal enheder

Ubegrænset antal
enheder
Løsning til avanceret
registrerings- og outputadministration med
flere muligheder for
mellemstore og globale
virksomheder / Funktioner
til kontor og printerrum

Grundlæggende outputadministration til små
virksomheder

Løsning til
grundlæggende
registrerings- og outputadministration, som er
ideel til små virksomheder

Enhedsbaseret løsning

Cloud-baseret løsning

Cloud-baseret løsning

Serverbaseret løsning

Serverbaseret løsning

STANDARDENHEDSFUNKTIONALITET

STANDARDENHEDSFUNKTIONALITET

BRUGERABONNEMENT

BRUGERLICENS

BRUGERLICENS

1 til 5 enheder

Flere Canon imageRUNNER ADVANCE-, imageRUNNER-, i-SENSYS- og imageFORMULA-enheder understøttes
på tværs af porteføljen. Se kompatibiliteten under de individuelle produktspecifikationer.
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