uniFLOW ONLINE

För alla företag,
oavsett storlek
Obegränsat antal enheter
Molnbaserad

En avancerad programvara för utskrifts- och
scanningshantering som utnyttjar kraften i molnet
Varje företag, oavsett storlek, har sina egna utmaningar vad gäller dokumentsäkerhet, hantering av ITkostnader och budgetkontroll. UniFLOW Online är en skalbar och säker molnbaserad lösning som anpassar sig
och växer tillsammans med verksamheten. Den tar bort behovet av att investera i och hantera lokala servrar med
flexibla utskrifts- och scanningsabonnemang för att stödja och komplettera varje steg i dokumentens livscykel.

DINA VERKSAMHETSUTMANINGAR
Garantera datasäkerhet
Datasäkerhet är en större utmaning än någonsin tidigare
med GDPR. Det är lätt att glömma behovet av att skydda
kontorets skrivare – vilket gör dina data och dokument
sårbara.

Effektivitet
Den tid som läggs på installation, övervakning och
hantering av komplexa ekosystem (utskriftsinfrastruktur)
kan bättre investeras i tillväxt.

VAD ÄR uniFLOW
ONLINE?
•F
 lexibla molnbaserade moduler (grundläggande
utskriftsfunktioner, grundläggande scanning och avancerad
scanning) för att möta dina utskrifts- och hanteringskrav
•S
 kalbar för varje företag, oavsett storlek, på en eller flera
platser
•Ö
 ka säkerheten genom att styra åtkomst till enheter och
ställa in alternativ för användarautentisering

Maximera avkastningen på IT-investeringar

• ” My Print Anywhere” – innebär att användare enkelt kan
skriva ut från valfri enhet

Maskinvara och programvara behöver ständiga
uppdateringar och är svår att hantera med potentiellt
okontrollerbara kostnader.

•S
 äkra utskrifter från mobila enheter för att stödja rörlig
arbetsstyrka och gäster

En modern arbetsplats
Det kan vara tidsödande och leda till dyra investeringar
i teknik för att stödja den mobila arbetsstyrkan på flera
platser.

Kostnadskontroll
Det är svårt att budgetera exakt och förstå kostnaderna
för utskriftshantering utan tydlig insyn i användar- eller
enhetskostnader.

•F
 lera scanningsalternativ från enkel molnlagring till
avancerade arbetsflöden för scanning (imageRUNNER
ADVANCE)
•S
 påra, hantera och kontrollera kostnaderna per enhet eller
användare via en enkel, molnbaserad instrumentpanel
• Central installation och hantering av flera enheter
•E
 n lösning för maskin- och programvara för att hantera
varje fas i dokumentens livscykel

VIKTIGA
FÖRDELAR
Ökad säkerhet

Molnbaserad plattform

•S
 äkra din skrivare mot obehörig åtkomst och
användning på flera platser
• Kombinera förbättrad säkerhet
och användarvänlighet med enkla
autentiseringsmetoder för utskriftsjobb

•E
 n enkel, molnbaserad lösning utan behov av
ytterligare skrivarservrar
• En skalbar och modulär lösning med minimalt
IT-underhåll
• Implementera, hantera och kontrollera enheter
och användare, både centralt och på distans
• Intuitiv instrumentpanel och rapporteringsverktyg
i molnet
• Dra nytta av en realtidsmiljö där funktioner
uppdateras regelbundet inom ditt abonnemang

Förbättrad produktivitet
•S
 kapa anpassade arbetsflöden för att öka
produktiviteten, exempelvis snabbvalsknapp för
scanning till destination
• Flera scanningskonfigurationer och arbetsflöden
för att förbättra de anställdas produktivitet
• Möjlighet att skicka, redigera och skriva ut jobb
säkert på valfri enhet
• Fullt stöd för utskrift och scanning för den mobila
arbetsstyrkan

Förbättrad kostnadskontroll
•B
 egränsa användarnas åtkomst till olika
funktioner för att styra utskriftskostnader
• Minska kostnaderna genom att skriva ut vad du
behöver när du behöver det
• Få insyn i utskrifts- och kopieringsanvändningen
per enhet och användare och öka
kostnadskontrollen med grundläggande
rapporteringsverktyg

Ökad hållbarhet
•S
 parar energi utan skrivarservrar som ständigt
behöver vara påslagna
• Underlättar hållbarhetsinitiativ genom att undvika
onödiga utskrifter
• Enkel inställning av behörigheter, t.ex. för
dubbelsidig eller svartvit utskrift

CANONS LÖSNINGAR FÖR INLÄSNING OCH UTSKRIFTSHANTERING
Canon har ett stort sortiment av lösningar för dokumentinläsning
och utskriftshantering för att uppfylla behoven hos alla företag,
från små nystartade företag till globala organisationer.

Tack vare smart, smidig och användarvänlig dokumenthantering
och förmågan att hantera flexibla arbetsmönster kan vi också
öka de anställdas produktivitet.

Enkel och pålitlig – Canon hjälper dig att säkert kontrollera och
hantera alla dina utskrifts- och arbetsflöden, med spårningsoch rapporteringsverktyg som ger dig insyn i användning och
kostnader.

Vi erbjuder allt från enkla, enhetsbaserade lösningar och fullt
skalbara molnbaserade alternativ till våra mycket sofistikerade
lokala alternativ som är öppna, modulära och konfigurerbara.
Alla våra lösningar är enkla att använda, går snabbt att
installera och integreras sömlöst med Canons sortiment av
kontorsenheter.

uniFLOW
uniFLOW for SMB
uniFLOW CAPTURE
uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER
1 till 5 enheter
Grundläggande
utskriftshantering för
små företag

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 till 10 enheter
Grundläggande
lösning för inläsning
och utskriftshantering
som är perfekt för små
företag

1 till 25 enheter
Obegränsat antal
enheter
Obegränsat antal
användare och enheter/
moduler för utskrift och
scanning som är perfekt
för allt från små till
globala företag

Obegränsat antal
enheter

Förbättrad lösning
för inläsning och
utskriftshantering som
är perfekt för små till
medelstora företag med
fristående moduler för
utskrift och scanning

Avancerad lösning
för inläsning och
utskriftshantering
med flera alternativ
för medelstora till
internationella företag
med funktioner för
kontor och skrivarrum

Enhetsbaserad lösning

Molnbaserad lösning

Molnbaserad lösning

Serverbaserad lösning

Serverbaserad lösning

STANDARDFUNKTIONER

STANDARDFUNKTIONER

ANVÄNDARABONNEMANG

ANVÄNDARLICENS

ANVÄNDARLICENS

Hela sortimentet stödjer många Canon imageRUNNER ADVANCE-, imageRUNNER-,i-SENSYS- och imageFORMULA-enheter.
Kontrollera de individuella produktspecifikationerna för kompatibilitet.
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