imageRUNNER ADVANCE C5500 III sērija

IZCILAS DARBĪBAS BIROJA
KOMUNIKĀCIJAS PLATFORMA
Uzlabojiet darbu aizņemtā biroju vidē ar ātrām un efektīvām daudzfunkciju ierīcēm, kas pārvalda un sargā jūsu
dokumentus.
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Outstanding 31- to 40-ppm A3 Colour MFP

Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP
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DROŠĪBA
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Ir ieviesta sistēmas verifikācija, uzsākot darba procesu, lai
pārbaudītu sāknēšanas koda, OS, programmaparatūras un MEAP
lietojumprogrammu izmaiņas
Var izvēlēties ierīces vai mākoņa bāzes autentifikāciju, un nav
nepieciešams papildu serveris ar uniFLOW Online Express
Tagad HDD šifrēšanas funkcija ir standarta aprīkojumā, un tā
automātiski šifrē datus, kas tiek saglabāti galvenās iekārtas HDD
Drošā druka uzlabo dokumentu konfidencialitāti
Nodrošina informācijas konfidencialitāti un drošību tīklā ar IPsec,
porta filtrēšanas iespējām un SSL tehnoloģiju
Sertifikāta automātiska reģistrācija un SIEM sistēmas integrēšana
palīdz arī uzturēt tīkla printeru drošību
DARBA RAŽĪBA
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Intuitīvs lietotāja interfeiss ar lielu, jutīgu krāsu skārienekrānu, kuram
ir viedtālrunim līdzīga lietošana
Pirmās kopijas ieguves laiks (FCOT) ir samazināts, salīdzinot ar
iepriekšējiem modeļiem
Ultraskaņas kustības sensors atmodina ierīci pēc miega režīma
Ērtākam darbam tiek piedāvāta skavošanas pēc pieprasījuma
funkcionalitāte
Automātiska tukšo lapu noņemšana ar standarta skenēšanu
Skenēšana un dokumentu pārveidošana pārmeklējamos PDF,
Microsoft® Word un Microsoft® PowerPoint failos atvieglo darbu
Vienkārša papīra dokumentu tveršana ar ātru vienas padeves
skenēšanu (DADF) un viedas materiālu apstrādes iespējas,
piemēram, vairāku lokšņu padeves noteikšana, paātrina dokumentu
digitalizāciju
Drošā druka no mobilajām ierīcēm tiek piedāvāta kā standarts
Viesiem ir iespēja drukāt ar tiešo savienojumu
Atbalsta tādus nozares standartus kā Apple Airprint® un Mopria®
INTEGRĒŠANA

•
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 ieša integrēšana ar uniFLOW Online Express, mākoņa bāzes
C
izvades pārvaldības sistēmu, sniedz plašas izsekošanas un ziņošanas
iespējas no centrālas tīmekļa bāzes sistēmas
Turklāt ir pieejamas trešās puses lietojumprogrammas, piemēram,
Papercut un eCopy
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Sadarbojas ar lietojumprogrammām uzņēmumiem un ārējām
sistēmām mākonī, piemēram, Google Drive™, Evernote® un Dropbox
Canon MEAP platforma nodrošina procesa optimizāciju, integrējot
iespaidīgu dokumentu, tveršanas un izvades pārvaldības risinājumu
klāstu, piemēram, uniFLOW
Canon ierīču pārvaldības rīki (iWMC) nodrošina centrālu kontroles
punktu visai biroja tehnikai — atjaunina ierīces, pārbauda ierīču
statusu un izlietojamos materiālus, attāli izslēdz ierīces, uzņem
rādītājus un pārvalda adrešu grāmatas un printeru draiverus
Lai integrēšana būtu efektīva, atbalsta nozares un tīkla standartus,
piemēram, PCL un Adobe PostScript
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Jaunā 3. laidiena funkcijas ietver uzlabotu lietotāja interfeisa
sākumekrānu ar integrētu ātro izvēlni
Drukāšanas laikā lietotāji var izmantot vizuālus ziņojumus
Pievienota iespēja reģistrēt un rediģēt adrešu grāmatas
kontaktpersonas
Klusa dokumentu apstrāde mazāk traucē darbu, saglabājot
personāla darba ražību
Izstrādāts, lai panāktu maksimālu darbspējas laiku ar intuitīviem
lietotāju apkopes videoklipiem un statusa paziņojumiem, lai
palīdzētu uzturēt krājumus
Canon izceļas ar uzticamību un tehnoloģijām, kas nodrošina augstas
kvalitātes materiālus, kuri atbilst aizņemtu darba grupu vajadzībām
MOBILO IERĪČU SAVIENOJAMĪBA
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LIETOŠANAS PIEREDZE

•

ATTĒLU KVALITĀTE

•

Uzlabotas mobilo ierīču iespējas ietver Mopria drukāšanas standarta
atbalstu Android ierīcēm
PDF/XPS tiešā drukāšana tagad tiek piedāvāta kā standarta ierīces
funkcija, izmantojot Canon Print Business lietojumprogrammu
mobilajām ierīcēm
Lietotāji var mainīt mobilo ierīču drukas darbu iestatījumus,
piekļūstot drukas darbu sarakstiem ierīces vadības panelī
BLE (Bluetooth Low Energy) funkcija importē adrešu grāmatu un
iestatījumus no mobilās ierīces uz printeri

•

Izcilu attēlu kvalitāti nodrošina CS (pastāvīgi stabils) toneris ar tā
pārvades efektivitāti, kā arī augstas kvalitātes pārvades ITB
(pārvades starpsiksna)
Canon V2 (mazais 2 atbilstoši oriģinālam) krāsa ir spilgta un
skaidra — tā atbalsta vēl plašāku krāsu klāstu nekā iepriekšējie
modeļi, piedāvājot ārkārtīgi izteiksmīgus dokumentus
Patiesā izšķirtspēja 1200 x 1200 dpi sniedz iespēju atveidot
detalizētākus attēlus
Uzlabotā izlīdzināšanas tehnoloģija (AST) pievērš uzmanību maza
teksta un izliektu līniju izlīdzināšanai
“Pārklāšana” apstrādā plates neatbilstību kļūdu pārejas, pārklājot
fona krāsu ar tekstu un attēliem
Blīvuma koriģēšanas funkcijas uzlabo attēla kvalitāti ar jaunu
algoritmu
IZMAKSU PĀRVALDĪBA
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Paralēla vairāku moduļu atjaunināšana un automātiska
atjaunināšanas funkcionalitāte samazina apkalpošanas un apkopes
laiku, kā arī kopējās izmaksas
Lietotāju darbību izsekošana nodrošina drukas darbību
caurredzamību
Piemēro politikas un ierobežo lietojumu konkrētiem lietotājiem
funkciju līmenī ar MDS Cloud informācijas paneļa pakalpojumu
Attāla diagnostika un palīdzība samazina izmaksas, ierobežojot
dīkstāvi un laiku, kas nepieciešams IT komandai, lai novērstu
problēmas
Attāla un centralizēta biroja tehnikas pārvaldība atvieglo ierīču un
tehnikas IT pārvaldību (iWMC)
Samazina atkritumus ar divpusējo drukāšanu pēc noklusējuma,
drošo druku un iespēju aizturēt drukas darbus, priekšskatīt tos un
mainīt drukas iestatījumus ierīcē, tādējādi sasniedzot vēlamos
rezultātus jau pirmajā drukāšanas reizē
SAVIENOJUMS AR MĀKONI
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uniFLOW Online* ir drošs mākoņa bāzes risinājums, kas integrē visas
esošās ierīces
Drukas pārvaldība un izmaksu kontrole ir vienkārša
Programmatūra intuitīvi ļauj drukāt un skenēt no jebkuras vietas
atbilstoši lietotāja autentifikācijai

imageRUNNER ADVANCE 3. PAAUDZES 3. laidiens ietver intuitīvu daudzfunkciju printeru klāstu, kas optimizē darbplūsmas efektivitāti, nodrošinot uzņēmumam maksimālu drošību. Unified Firmware Platform (UFP)
nodrošina jaunāko funkciju atjauninājumu un aizsardzības pieejamību, kas uzlabo lietotāja pieredzi ar visām šīm iekārtām.

FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI
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Formāts: krāsu A3
Maksimālais papīra kasešu skaits: 5
Papīra ievades ietilpība: 6350 loksnes
Apstrādes iespējas: šķirošana, kārtošana,
ofsets, skavošana, bukletu iesiešana,
perforēšana, skavošana bez skavām,
skavošana pēc pieprasījuma
Automātiskā dokumentu padevēja ietilpība:
150 loksnes
Automātiskā dokumentu padevēja tips: ar stikla
vāku un divpusējo automātisko dokumentu
padevēju (DADF)
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A4 formāta krāsu drukāšanas ātruma
diapazons: 35–60 lappuses minūtē
Skenēšanas ātrums: 160 attēli minūtē

Drukas valodas: UFRII, PCL6, Adobe
PostScript 3
Pēc izvēles: iegults EFI Fiery
Drukas izšķirtspēja: 1200 x 1200
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Piemērota lielām darba grupām vai nodaļām, to novietojot uz grīdas
Uzlabotās drošības funkcijas ietver sistēmas verifikāciju, uzsākot darbu, sistēmas žurnāla datus trešās
puses SIEM integrēšanai un automātisku sertifikātu atjaunināšanu, lai aizsargātu pret ļaunprogrammatūras
uzbrukumiem
CS toneris (pastāvīgi stabils) nodrošina augstākās kvalitātes druku arī liela apjoma darbiem
Palieliniet darba ražību ar intuitīvi izstrādātu un pielāgojamu lietotāja interfeisa sākumekrānu
Lietotāji var automātiski izveidot profesionāla izskata bukletus un noformētus dokumentus
Pēc izvēles pieejami Fiery bāzes imagePASS-P2 kontrolleri uzlabo apstrādi, darbu pārvaldību, darbplūsmas
automatizāciju un precīzu krāsu atveidi
Interneta piekļuve un PDF failu drukāšana ir iespējota, izmantojot pārlūkprogrammu
Kā standarts ir ietverta uniFLOW Online Express dokumentu pārvaldība, izveidojot savienojumu ar mākoni

PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM

BŪTĪBA
Veiciet ikdienas biroja darbu droši
un vienkārši, ar minimālu aparatūru,
iegultu programmatūru, tostarp UFOE,
un pakalpojumiem, kas piedāvā pilnīgu
ierīces uzturēšanu un atbalstu.*

*Standarta pakalpojumi ietver DMS
(Device Management Service, ierīces pārvaldības
pakalpojumu) un Break Fix (labošanu)

EKSKLUZĪVI RISINĀJUMI

APARATŪRA

PROGRAMMATŪRA

PAKALPOJUMI

Izvēlieties jebkurai sava uzņēmuma
vajadzībai pielāgotus risinājumus,
samazinot drukas pārvaldības slogu.
Konsultējieties ar Canon ekspertiem,
lai ar ekskluzīviem risinājumiem un
pārvaldītu pakalpojumu iespējām
nodrošinātu atbilstību visdažādākajām
prasībām.

UZLABOJUMI
Uzlabojiet darbību ar tādām iespējām kā
materiālu apstrādi un uzlabotas drošības
papildinājumiem, piemēram, Data
Removal Service (datu noņemšanas
pakalpojumu). Izvēlieties risinājumus,
lai paplašinātu mākoņa iespējas ar
uniFLOW Online, ietverot mūsdienīgu
skenēšanu tieši uz Google kontu.
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