Σειρά imageRUNNER ADVANCE C256-356 III

ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ
ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ A4
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ*
ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
*Το μοντέλο C356P III* είναι μόνο εκτυπωτής

Έγχρωμα συστήματα A4 με μικρές διαστάσεις αλλά μεγάλη ισχύ, σχεδιασμένα για την προστασία και τη
βελτιστοποίηση των εργασιών σε απαιτητικά γραφεία.
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Σειρά imageRUNNER ADVANCE C256-356 III
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
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 λεγχοι επαλήθευσης του συστήματος κατά την εκκίνηση για την
Έ
αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων και μεγαλύτερη
ασφάλεια
Λειτουργικότητα Syslog για την παροχή πληροφοριών ασφάλειας
σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν από μια
κατάλληλη λύση SIEM τρίτου κατασκευαστή
Αυτόματη εγγραφή πιστοποιητικών που διασφαλίζει τη συνεχή
ενημέρωση των πιστοποιητικών ασφάλειας στο σύνολο των
συστημάτων
Η λειτουργία κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου αποτελεί πλέον
στάνταρ χαρακτηριστικό των συστημάτων 3ης Έκδοσης, για
αυτόματη κρυπτογράφηση των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο της κύριας μονάδας
Επιλογή μεταξύ ελέγχου ταυτότητας σε επίπεδο συσκευής και σε
επίπεδο cloud χωρίς την ανάγκη πρόσθετου διακομιστή, με το
uniFLOW Online Express
Δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργιών ανά χρήστη, για
αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
Ασφαλής εκτύπωση που επαυξάνει την προστασία της
εμπιστευτικότητας των εγγράφων
Προστασία του απορρήτου των πληροφοριών και της ασφάλειας
σε όλο το δίκτυο με το πρωτόκολλο IPsec, τις δυνατότητες
φιλτραρίσματος θυρών και την τεχνολογία SSL
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Έξυπνο περιβάλλον χειρισμού με μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής
γρήγορης απόκρισης και ευκολία χρήσης εφάμιλλη με αυτήν ενός
smartphone
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Σώμα τύπου κονσόλας, μικρών διαστάσεων, για εύκολη
τοποθέτηση δίπλα σε γραφείο
Απλή διάταξη εξαρτημάτων, όπως ο βελτιωμένος μηχανισμός
ελέγχου απόκλισης του ITB, για μείωση των διαστάσεων
Μονάδα σταθεροποίησης με στοιχεία μικρότερου μεγέθους για
μείωση του συνολικού μεγέθους της μονάδας
Λιγότεροι περιορισμοί όσον αφορά τη θέση εγκατάστασης για
άψογη προσαρμογή σε περιβάλλοντα γραφείου

Λειτουργία Bluetooth χαμηλής ενέργειας (BLE) για εισαγωγή των
προορισμών από βιβλία διευθύνσεων φορητών συσκευών και την
αποστολή ρυθμίσεων, όπως σώμα κειμένου και θέμα μηνυμάτων
e-mail, στον εκτυπωτή
Λειτουργία NFC και εφαρμογή Canon PRINT Business για φορητές
συσκευές που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτυπώνουν και να
επιλέγουν εκτυπωτές από συσκευές smartphone
Δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων των εργασιών εκτύπωσης
που προέρχονται από φορητές συσκευές, με πρόσβαση στις
λίστες εργασιών εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου της
συσκευής ή μέσω της λειτουργίας αποδέσμευσης εκτύπωσης από
απόσταση που παρέχει η εφαρμογή Canon PRINT Business
Υποστήριξη Mopria®/Google Cloud Print
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ CLOUD:

•

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

•

Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας με Αρχική σελίδα που αυξάνει
την αποδοτικότητα της ροής εργασιών χάρη στην αποθήκευση
των ρυθμίσεων και των προτιμήσεων του χρήστη
Αθόρυβη τελική επεξεργασία που δεν ενοχλεί τους εργαζομένους,
ώστε να μην διακόπτουν την εργασία τους και να παραμένουν
παραγωγικοί
Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και παροχή βοήθειας από
απόσταση, που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους, καθώς
ελαχιστοποιούν τις διακοπές λειτουργίας αλλά και τον χρόνο που
αφιερώνουν τα στελέχη IT για την επίλυση προβλημάτων
Δυνατότητα διακράτησης, προεπισκόπησης και αλλαγής
ρυθμίσεων των εργασιών εκτύπωσης στη συσκευή, για την
επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων με την πρώτη φορά
Απομακρυσμένη και κεντρική διαχείριση του συνόλου των
συστημάτων που απλοποιεί τη διαδικασία για τα στελέχη IT

•
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Άψογη ενοποίηση με το uniFLOW Online Express, ένα σύστημα
διαχείρισης παραγωγής που βασίζεται στο cloud και παρέχει
εκτενείς δυνατότητες παρακολούθησης και κατάρτισης
αναφορών από ένα κεντρικό σύστημα που βασίζεται σε
τεχνολογίες του Web
Συνεργασία με επιχειρησιακές εφαρμογές και εξωτερικά
συστήματα στο cloud
Πλατφόρμα MEAP της Canon που προσφέρει βελτιστοποίηση των
διαδικασιών μέσω της ενοποίησης με μεγάλη γκάμα ισχυρών
λύσεων διαχείρισης, ψηφιοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων,
όπως το uniFLOW*

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:

•
•

Βελτιωμένες δυνατότητες σύνδεσης με φορητές συσκευές για την
υποστήριξη αλλαγών στις ροές εργασιών του γραφείου
Αυξημένη συμβατότητα με φορητές συσκευές και στάνταρ
υποστήριξη Wi-Fi, καθώς και δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης
από συσκευές όπως smartphone και tablet

* Δεν διατίθεται στη βασική διαμόρφωση

Η σειρά imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης περιλαμβάνει έξυπνους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών οι οποίοι βελτιστοποιούν τις ροές εργασιών, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια για την επιχείρησή σας. Η ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και
χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια προϊόντων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
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Μορφή: Έγχρωμο σύστημα A4
Μέγιστος αριθμός Συρταριών χαρτιού: 4
Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 2.300 φύλλα
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας: Σελιδοποίηση,

•
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Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή,
Χωρητικότητα ADF: 100 φύλλα
Τύπος ADF: Επιφάνεια σάρωσης και DADF

•
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Εύρος ταχυτήτων Α&Μ εκτύπωσης A4:
25–35 σελ./λεπτό
Ταχύτητα σάρωσης: 100 εικ./λεπτό

•
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Γλώσσες εκτύπωσης: UFRII, PCL6, Adobe PostScript 3
Ανάλυση εκτύπωσης: 1.200 x 1.200
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Κατάλληλη επιλογή για μικρές ομάδες εργασίας, σε
επιτραπέζια ή επιδαπέδια έκδοση
Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως επαλήθευση
συστήματος κατά την εκκίνηση και δεδομένα Syslog για
ενοποίηση με συστήματα SIEM τρίτων κατασκευαστών
Αυτόματη ενημέρωση πιστοποιητικών για προστασία από
επιθέσεις λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας
Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας με Αρχική σελίδα για
προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήστη και των ροών εργασίας
Δυνατότητα πρόσβασης στο Internet και εκτύπωσης αρχείων
PDF από το πρόγραμμα περιήγησης Web
Σώμα τύπου κονσόλας, μικρών διαστάσεων, για εύκολη
τοποθέτηση δίπλα σε γραφείο
Αυξημένη συμβατότητα με φορητές συσκευές και στάνταρ
υποστήριξη Wi-Fi
Τεχνολογίες τήξης, γραφίτης CS και καινοτόμα χαρακτηριστικά
αναστολής λειτουργίας, που συμβάλλουν στη μείωση της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες
του γραφείου εύκολα και με απόλυτη
ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τον
ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό, με
ενσωματωμένα προγράμματα
λογισμικού, όπως το UFOE,
και υπηρεσίες που παρέχουν
ολοκληρωμένη συντήρηση και
υποστήριξη των συστημάτων σας.*
*Ο
 ι στάνταρ υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις DMS
(υπηρεσία διαχείρισης συσκευών) Break Fix

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΥΛΙΚΌΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως οι
επιλογές τελικής επεξεργασίας, και τα
πρόσθετα ασφαλείας, όπως η υπηρεσία
κατάργησης δεδομένων, ενισχύουν
ακόμα περισσότερο τις επιδόσεις. Με το
uniFLOW Online έχετε στη διάθεσή σας
λύσεις για επέκταση των δυνατοτήτων
που παρέχουν οι υπηρεσίες στο
cloud, όπως η προηγμένη δυνατότητα
σάρωσης απευθείας μέσω του
λογαριασμού σας στο Google.

Επιλέξτε προσαρμοσμένες λύσεις
που καλύπτουν κάθε ανάγκη της
επιχείρησής σας, εξαλείφοντας
τον διαχειριστικό φόρτο των
εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε τους
ειδικούς της Canon, οι οποίοι θα σας
προτείνουν εξειδικευμένες λύσεις
και επιλογές υπηρεσιών διαχείρισης,
κατάλληλες για κάθε σας απαίτηση.
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