Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 III“

DIDELIO NAŠUMO BIURO
RYŠIŲ PLATFORMA
Sustiprinkite savo verslo aplinką greitais ir veiksmingais daugiafunkciais spalviniais įrenginiais, kurie padės
valdyti ir apsaugoti jūsų dokumentus.
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imageRUNNER ADVANCE C5535i
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Outstanding 31- to 40-ppm A3 Colour MFP

Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 III“
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SAUGUMAS
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Sistemos paleidimo metu vykdomi patikrinimai, ar nepakeistas
paleisties kodas, OS programinė aparatinė įranga ir MEAP
taikomosios programos
Pasirinkite tapatybės nustatymą įrenginyje arba debesijoje, ir su
„uniFLOW Online Express“ jums nereikės jokio papildomo serverio
HDD šifravimo funkcija dabar diegiama standartiškai, ji automatiškai
užšifruoja pagrindinio įrenginio standžiajame diske saugomus
duomenis
Saugusis spausdinimas sustiprina dokumentų konfidencialumą
Užtikrinkite informacijos privatumą ir saugumą visame savo tinkle su
„IPsec“, prievadų filtravimo galimybėmis ir SSL technologija
Automatinis sertifikatų diegimas ir SIEM sistemos integravimas taip
pat padeda užtikrinti spausdintuvų apsaugą ir saugumą
PRODUKTYVUMAS
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Intuityvi naudotojo sąsaja dideliame ir jautriame spalviniame jutikliniame
ekrane, kuris naudojamas panašiai kaip išmanusis telefonas
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė trumpesnė, palyginti su ankstesniais
modeliais
Ultragarsinis judesio jutiklis pažadina įrenginį iš miego režimo
Patogumui siūloma susegimo pagal poreikį funkcija
Nuskaitant automatiškai pašalinami tušti puslapiai
Kad būtų lengviau, nustatytas dokumentų nuskaitymas ir konvertavimas
į „Searchable PDF“, „Microsoft® Word“ ir „Microsoft® PowerPoint“
formatus
Lengvas popierinių dokumentų fiksavimas su greitu vieno ciklo
nuskaitymu (DADF) ir išmaniais laikmenų tvarkymo pajėgumais, pvz.,
tiekiamo lapų pluošto aptikimo, kad būtų galima greitai suskaitmeninti
dokumentus
Saugus spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių kaip standartinė funkcija
Galimybė spausdinti svečiams, naudojant tiesioginio prisijungimo
funkciją
Pramonės standartų, pvz., „Apple Airprint®“ ir „Mopria®“, palaikymas
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 laudus integravimas su debesijos pagrindu veikiančia išvesties valdymo
G
sistema „uniFLOW Online Express“ suteikia plačias galimybes sekti
veiksmus ir gauti ataskaitas iš centrinės žiniatinklio sistemos
Trečiųjų šalių taikomosios programos, pvz., „Papercut“ ir „eCopy“

Naujajame 3-iajame leidime yra ir patobulinta pradžios naudotojo sąsaja
su integruotu sparčiuoju meniu
Spausdinant rodomi naudingi vaizdo pranešimai
Papildoma galimybė registruoti ir redaguoti adresų knygos adresatus
Tylusis apipavidalinimas mažiau trukdo darbuotojus, todėl nemažina jų
produktyvumo
Sukurta maksimaliam naudingajam veikimo laikui, naudojant intuityvius
naudotojo priežiūros vaizdo įrašus ir būsenos pranešimus, kad būtų
lengviau papildyti atsargas
Firminis „Canon“ patikimumas ir variklio technologijos užtikrina didelį
produktyvumą, atitinkantį intensyviai dirbančių skyrių poreikius
MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS
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Patobulintos mobiliųjų įrenginių galimybės apima „Mopria“
spausdinimo standarto „Android“ įrenginiams palaikymą
PDF/XPS tiesioginis spausdinimas dabar yra standartinė įrenginių
funkcija, naudojant mobiliąją programėlę „Canon Print Business“
Mobiliojo įrenginio spausdinimo užduoties nuostatas galima pakeisti
įrenginio valdymo skydelyje atidarius spausdinimo užduočių sąrašus
BLE („Bluetooth Low Energy“) funkcija į spausdintuvą importuoja
mobiliojo įrenginio adresų knygą ir nuostatas
VAIZDO KOKYBĖ
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Gyvos ir aiškios „Canon“ V2 (originalios „small 2“) spalvos palaiko
dar platesnį spalvų spektrą, nei ankstesni modeliai, todėl gaunami
itin išraiškingi dokumentai
Reali 1 200 x 1 200 tašk./col. raiška leidžia atkurti detalesnius
vaizdus
„Advanced Smoothing Technology“ (AST) daugiausia skirta
smulkiam tekstui ir lenktoms linijoms padailinti
„Kliūčių“ apdorojimo funkcija sulieja netinkamo plokštės sulygiavimo
klaidas, užleisdama foninę spalvą ant teksto ir vaizdų
Tankio reguliavimo funkcijos pagerina vaizdo kokybę taikydamos
naują algoritmą
IŠLAIDŲ VALDYMAS

NAUDOJIMAS

INTEGRAVIMAS

•

Bendradarbiavimas su verslo taikomosiomis programomis ir išorinėmis
sistemomis debesyje, pvz., „Google Drive™“, „Evernote®“ ir „Dropbox“
„Canon“ MEAP platforma užtikrina procesų optimizavimą, integruodama
įvairius galingus dokumentų, fiksavimo ir išvesties valdymo sprendimus,
pvz., „UniFLOW“
„Canon“ įrenginių valdymo priemonės (iWMC) suteikia centrinę vietą
visai įrenginių grupei valdyti – atnaujinti įrenginius, tikrinti įrenginių
būseną ir sąnaudines medžiagas, išjungti įrenginius nuotoliniu būdu,
fiksuoti matuoklių rodmenis ir valdyti adresų knygas bei spausdintuvų
tvarkykles
Pramonės ir tinklo standartų, pvz., PCL ir „Adobe PostScript“ palaikymas
sklandžiai integracijai

Puiki vaizdo kokybė efektyviai gaunama iš CS (nuolatinio stabilumo)
dažų kasetės ir naudojamas aukšto perdavimo ITB (tarpinis
perdavimo diržas)
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Lygiagrečiai atnaujinant kelis modulius ir automatiškai atnaujinant
funkcijas, sutrumpėja priežiūrai ir aptarnavimui skiriamas laikas ir
atitinkamai sumažėja bendros išlaidos
Naudotojų veiklos sekimas, kad būtų galima matyti kaip
spausdinama
Naudojant MDS debesijos skydelio paslaugą galima taikyti tam tikrą
politiką ir apriboti naudojimą funkcijų lygmeniu atskiriems
naudotojams
Nuotolinė diagnostika ir pagalba padeda sumažinti išlaidas, nes
sumažėja prastovų laikas ir IT darbuotojai praleidžia mažiau laiko
spręsdami problemas
Nuotolinis ir centralizuotas įrenginių grupės valdymas supaprastina
įrenginių ir jų grupių IT valdymą (iWMC)
Sumažinkite atliekų kiekį, naudodami numatytąją dvipusio
spausdinimo parinktį, saugųjį spausdinimą ir galimybę sulaikyti
spausdinimo užduotis, jas peržiūrėti ir pakeisti spausdinimo
nuostatas įrenginyje, kad pageidaujami rezultatai būtų gauti jau
spausdinant pirmą kartą
DEBESIJOS RYŠYS
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„uniFLOW Online“* – tai saugus debesijos sprendimas,
integruojamas su esamais įrenginiais
Lengvai valdomas spausdinimas ir kontroliuojamos išlaidos
Programinė įranga leidžia intuityviai spausdinti ir nuskaityti iš bet
kurios vietos, jei tik patvirtinama naudotojo tapatybė

„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iasis leidimas – tai intuityvių daugiafunkcių spausdintuvų, kurie padidina darbo procesų efektyvumą ir užtikrina maksimalų verslo saugumą, serija. „Unified Firmware
Platform“ (UFP) užtikrina, kad būtų naujausi atnaujinimai ir apsauga, ir pažangiausiomis funkcijomis būtų galima naudotis visuose įrenginiuose

FAKTAI TRUMPAI
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Formatas: spalvinis A3
Didžiausias popieriaus kasečių skaičius: 5
Įdedamo popieriaus talpa: 6 350 lapų
Apipavidalinimo galimybės: gretinimas,
grupavimas, poslinkis, susegimas,
lankstinukas, skylamušis, susegimas be
sankabėlių, susegimas pagal poreikį
Automatinio dokumentų tiektuvo (ADF)
talpa: 150 lapų
ADF tipas: tiglis ir DADF
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A4 spalvinio spausdinimo greičio
diapazonas: 35–60 psl./min.
Nuskaitymo sparta: 160 v./min.
Spausdintuvo kalbos: UFRII, PCL6,
„Adobe PostScript 3“
Pasirenkama: integruota „EFI Fiery“
Spausdinimo raiška: 1 200 x 1 200
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Tinka didelėms darbo grupėms arba skyriams, įrenginys statomas ant grindų
Sustiprintos saugumo funkcijos apima sistemos patikrinimą paleidimo metu, „Syslog“ duomenis trečiųjų
šalių SIEM integracijai ir automatinį sertifikatų atnaujinimą apsaugai nuo kenkėjiškų išpuolių
CS dažai (nuosekliai stabilūs) užtikrina aukščiausią spausdinimo kokybę net didelės apimties
spausdinimo užduotims
Didesnis produktyvumas su intuityvaus dizaino pritaikomu naudotojo sąsajos pradžios ekranu
Naudotojai gali automatiškai kurti profesionalios išvaizdos bukletus ir apipavidalintus dokumentus
Pasirenkami „Fiery“ pagrindo „imagePASS-P2“ valdikliai sustiprina apdorojimą, užduočių valdymą, darbo
procesų automatizavimą ir tikslų spalvų atkūrimą
Galima interneto prieiga ir PDF failų spausdinimas per naršyklę
„uniFLOW Online Express“ dokumentų valdymas prisijungus prie debesijos yra standartinė įrenginių funkcija

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

PAGRINDAS
Saugiai ir lengvai atlikite įprastus
biuro veiksmus, naudodami nedaug
aparatinės įrangos, integruotą
programinę įrangą, įskaitant UFOE, bei
visišką įrenginio palaikymą ir techninę
priežiūrą siūlančias paslaugas.
* Standartinės paslaugos apima DMS
(įrenginio valdymo paslaugą) ir „Break Fix“ (gedimų
taisymą)

UŽSAKOMIEJI DARBAI

APARATINĖ
ĮRANGA

PROGRAMINĖ
ĮRANGA

PASLAUGOS

Pasirinkite bet kokiems verslo
poreikiams pritaikytus sprendimus
ir atsikratykite spaudinių tvarkymo
naštos. Pasitarkite su „Canon“
ekspertais, kaip valdyti didelius
jūsų poreikius specialiai pritaikytais
sprendimais ir paslaugų valdymo
parinktimis.

PAPILDYMAI
Padidinkite našumą tokiais
patobulinimais kaip apipavidalinimo
parinktys arba saugumo priedai,
pvz., duomenų šalinimo paslauga.
Pasirinkite sprendimus debesijos
galimybėms su „uniFLOW Online“
padidinti, įskaitant pažangų
nuskaitymą tiesiogiai su savo „Google“
paskyra.
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