imageRUNNER ADVANCE C256-356 III-serien

INTELLIGENT, ALSIDIG, MULTIFUNKTIONEL
A4-FARVEPRINTER* MED FLEKSIBLE
TILSLUTNINGSMULIGHEDER
* C356P III*-modellen er kun med printer

Kompakte og effektive enheder til print af A4 i farve, designet til at
beskytte og strømline travle kontorer.

SIKKERHED

KOMPAKT DESIGN

BRUGEROPLEVELSE

TILSLUTNING TIL
MOBILE ENHEDER

CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER

imageRUNNER ADVANCE C256-356 III-serien
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SIKKERHED

•
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•
•
•
•
•

 ystemverifikation ved opstart kontrollerer for uautoriserede
S
ændringer for øget sikkerhed
Syslog-funktionen leverer sikkerhedsoplysninger i realtid, som kan
analyseres af en egnet tredjeparts-SIEM-løsning
Automatisk certifikatvedligeholdelse sikrer, at sikkerhedscertificeringerne
altid er opdaterede på hele flåden
Harddiskkrypteringsfunktionen er nu standard på 3rd Edition-enheder
og krypterer automatisk data, der er gemt på hovedenhedens harddisk
Vælg mellem enhedsbaseret eller cloud-baseret godkendelse uden
behov for en ekstra server med uniFLOW Online Express
Mulighed for, at brugeren kan deaktivere funktioner for at forhindre
uautoriseret brug
Sikkert print forbedrer dokumentfortroligheden
Sørg for at sikre personlige oplysninger på netværket med IPsec,
portfiltreringsfunktioner og SSL-teknologi

•
•

Fjerndiagnose og -support bidrager til at reducere omkostningerne
ved at minimere nedetid og tidsforbrug ved løsning af IT-problemer
Tilbagehold printjob, se en forhåndsvisning af dem, og skift
printindstillinger på enheden, så I opnår de ønskede resultater
første gang
Fjernbetjening og centraliseret flådestyring forenkler IT-håndtering
af enheder og flåder

•
•
•

Kompakt kabinet af konsoltypen, der nemt passer ved siden af et
skrivebord
Enkelt komponentlayout, f.eks. forbedret kontrolmekanisme for
ITB-afvigelse, bidrager til en mere kompakt størrelse
Elementer af fikseringsenheden er gjort mindre for at mindske
enhedens størrelse
Færre pladsbegrænsninger for installation sikrer optimal placering i
kontormiljøer

BRUGEROPLEVELSE

•
•
•

Intuitivt brugerinterface med stor, brugervenlig touchscreen i farver
med smartphone-lignende betjening
Forbedret Home UI øger effektiviteten af workflows ved at huske
brugerindstillinger og -præferencer
Lydsvag efterbehandling giver færre forstyrrelser for medarbejderne,
så produktiviteten kan opretholdes

•
•
•

KOMPAKT DESIGN:

•

•

CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER:

•
•
•

TILSLUTNING TIL MOBILE ENHEDER:

•
•

BLE-funktionen importerer destinationerne fra adressebogen på en
mobil enhed og sender indstillinger, f.eks. emner og brødtekst i
e-mails, til printeren
NFC-funktionen på mobile enheder og Canon PRINT Businessapp'en giver brugerne mulighed for at printe og vælge printere fra
deres smartphone
Skift indstillinger for mobile printjob ved at tilgå printjoblister fra
deres enhedskontrolpanel eller funktionen til fjernprintaktivering i
Canon PRINT Business
Understøtter Mopria®/Google Cloud Print

Tæt integration med uniFLOW Online Express, et cloud-baseret
output management-system, der leverer omfattende
rapporteringsfunktioner fra et centralt, webbaseret system
Samarbejder med virksomhedsprogrammer og eksterne systemer i
cloud'en
Canons MEAP-platform leverer procesoptimering ved integration
med en lang række effektive løsninger til registrerings- og
outputstyring, f.eks. uniFLOW*

Forbedrede mobilfunktioner understøtter ændringer i kontorets
workflows
Forbedrede mobilfunktioner med Wi-Fi-understøttelse som standard
og direkte print fra enheder som f.eks. smartphones og tablets

* Ikke tilgængelig som standard

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3rd Edition er et udvalg af intuitive multifunktionsprintere, der strømliner medarbejdernes effektivitet og samtidig giver maksimal sikkerhed for jeres virksomhed. UFP (Unified Firmware
Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en forbedret brugeroplevelse på tværs af hele porteføljen.

OVERSIGT
•
•
•
•
•
•

Format: Farve A4
Maksimalt antal papirkassetter: 4
Papirinputkapacitet: 2.300 ark
Efterbehandlingsfunktioner: Sætsortering, staksortering,
forskydning, hæftning,
ADF-kapacitet: 100 ark
ADF-type: Plade og DADF

•
•

Hastighedsinterval for A4-print i sort/hvid: 25-35 sider/min.
Scanningshastighed: 100 ipm

•
•

Printsprog: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Printopløsning: 1200 x 1200

•
•
•
•
•
•
•
•

Velegnet til små arbejdsgrupper i miljøer med gulv- eller
bordmodeller
Forbedrede sikkerhedsfunktioner omfatter systemverifikation
ved opstart og Syslog-data til tredjeparts-SIEM-integration
Automatisk certifikatvedligeholdelse beskytter mod
malwareangreb
Forbedret Home UI skræddersyr brugerindstillinger og
workflows
Få adgang til internettet, og print PDF-filer via browseren
Kompakt kabinet af konsoltypen, der nemt passer ved siden af et
skrivebord
Øget mobilkompatibilitet med Wi-Fi-understøttelse som standard
Fusing-teknologier, CS-toner og innovative
dvaletilstandsfunktioner hjælper med at mindske det samlede
energiforbrug

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL ENHVER UDFORDRING

KERNE
Udfør rutinemæssige kontoropgaver
sikkert og nemt med minimal hardware,
indbygget software (herunder UFOE)
og tjenester, der tilbyder komplet
enhedsvedligeholdelse og -support.*

*S
 tandardtjenester inkluderer DMS
(Device Management Service) og Break Fix-

SKRÆDDERSYET
SOFTWARE
HARDWARE

TJENESTER

Vælg skræddersyede løsninger til
ethvert forretningsbehov ved at
fjerne byrder fra printadministration.
Rådfør dig med Canon-eksperter
for at administrere jeres behov
med skræddersyede løsninger og
muligheder for Managed Services.

FORBEDRET
Øg ydeevnen med forbedringer
såsom efterbehandlingsfunktioner
og sikkerhedstilføjelser, f.eks. Data
Removal Service. Vælg løsninger til
at udvide cloud-funktionerne med
uniFLOW Online, herunder avanceret
scanning direkte med Google-konti.
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