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3. edycja urządzeń imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji
Seria kolorowych i monochromatycznych inteligentnych urządzeń
wielofunkcyjnych do biura

3. EDYCJA
URZĄDZEŃ
imageRUNNER
ADVANCE
TRZECIEJ
GENERACJI
BEZPIECZNA
PRZYSZŁOŚĆ

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
3. edycja urządzeń imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji obejmuje wiele
modeli przeznaczonych dla klientów o różnych potrzebach. Każdy z produktów jest
ściśle zintegrowany z uniFLOW Online Express – zaawansowanym rozwiązaniem w
chmurze do przechwytywania dokumentów i zarządzania dokumentami wyjściowymi.
Każdy model z serii jest dostosowany do potrzeb nowoczesnych biur korzystających
z rozwiązań cyfrowych. Urządzenia można integrować w wybrany sposób z chmurą i
dostępnym środowiskiem biurowym, a bezpieczeństwo i intuicyjna obsługa pozostają
w centrum uwagi. Umieszczenie aplikacji bezpośrednio w zaawansowanym systemie
umożliwia zwiększenie produktywności dzięki elastycznym i udoskonalonym procesom.
3. edycja urządzeń imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji to coś więcej niż tylko
sprzęt – to technologia i usługi dopasowane do potrzeb zmieniających się firm.

Zmiany zachodzące w środowiskach biurowych sprawiają, że płynna integracja nowych
technologii ma kluczowe znaczenia dla ciągłości procesu pracy. Cykl życia danych
dotyczy pracowników przebywających w różnych miejscach na całym świecie, dlatego
wbudowane środki bezpieczeństwa stają się coraz ważniejsze. Do uzyskania większej
wydajności potrzebna jest intuicyjna i elastyczna obsługa, niezależnie od lokalizacji.
Firmy muszą szybko gromadzić,
prezentować i udostępniać informacje,
a także bezpiecznie łączyć wiele
dokumentów z różnych miejsc, w różnych
drukowanych i cyfrowych formatach –
od biurek pracowników i gabinetów po
serwery w chmurze i urządzenia mobilne.
3. edycja urządzeń imageRUNNER
ADVANCE trzeciej generacji to intuicyjna,
bezpieczna i aktywna platforma biznesowa
stworzona z myślą o płynnej integracji

z chmurą. Środki bezpieczeństwa i
zintegrowane rozwiązanie uniFLOW Online
Express odpowiadają za ochronę poufnych
informacji klienta oraz umożliwiają wydajne
zarządzanie cyklem życia dokumentów.
To rozwiązanie dla nowoczesnych
środowisk biurowych, stworzone z myślą
o elastyczności, przychodach i potrzebach
użytkowników, pozwala zwiększyć zarówno
wydajność, jak i bezpieczeństwo danych.

C256i/C356i III

C3500 III

C5500 III

A4

525/615/715 II*

A4

C7500 III

Kolorowe A3

4500 III

6500 III

8500 III

Monochromatyczne A3

* 525/615/715 – obecnie dostępne tylko w modelach z 2. edycji.
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KONSTRUKCJA
ZAPEWNIAJĄCA
BEZPIECZEŃSTWO

UPROSZCZONE
ZARZĄDZANIE
ZALETY REZYGNACJI Z SERWERÓW
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Oparte na chmurze aplikacje
biznesowe usprawniają procesy
biznesowe, zapewniają dostęp do
nowoczesnych technologii, takich
jak Scan-to-Cloud, oraz – dzięki
outsourcingowi zadań ICT (i ryzyka,
które się z nimi wiąże) – pozwalają
skoncentrować się na zasadniczych
aspektach działalności.

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI
Rezygnacja z serwerów pozwala zmniejszyć
koszty infrastruktury IT, platform i aplikacji.
Koszty związane z inwestycjami ICT są
łatwiejsze do zaplanowania i mają mniejszą
wielkość początkową. Pełny wgląd w
zachowania użytkowników związane z
drukowaniem umożliwia zarządzanie
kosztami, zmianę działań generujących
odpady, a nawet ograniczanie dostępu
do danych funkcji lub urządzeń niektórym
działom, grupom lub pracownikom.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

SCENTRALIZOWANA
KONTROLA

3. edycja urządzeń imageRUNNER
ADVANCE trzeciej generacji
obejmuje w standardzie uniFLOW
Online Express* – wielofunkcyjną,
gotową do użycia usługę online
do zarządzenia drukiem. Usługa
ta bezproblemowo współpracuje
z obecnymi procesami,
pozwala kontrolować koszty
związane z drukiem, zwiększa
bezpieczeństwo dokumentów
(co pozwala chronić dane i
własność intelektualną) oraz
umożliwia efektywniejszą pracę.
W celu zwiększenia
funkcjonalności można również
wybrać usługę uniFLOW Online
lub pełną wersje produktu
uniFLOW – obie zapewniają
jeszcze większy poziom kontroli.

Korzystanie z elastycznego i
nowoczesnego środowiska ICT
(które zapewnia samoobsługowe
opcje konfiguracji i umożliwia
przeprowadzanie błyskawicznych
aktualizacji, gdy tylko zostaną
udostępnione) pozwala na
rozwój i dokonywanie zmian
zgodnie z wymaganiami. Zdalna
diagnostyka i wsparcie pomagają
jeszcze bardziej zmniejszyć
koszty poprzez skrócenie
czasu przestoju oraz czasu
poświęcanego na rozwiązywanie
problemów administracyjnych.
Konsola imageWARE
Management Console zapewnia
scentralizowany punkt kontroli
całej floty – także tej za granicą.

Infrastruktura
oparta na chmurze

Uniwersalne
uwierzytelnianie

1536944
Proste
skanowanie
dokumentów

Śledzenie kosztów
drukowania,
skanowania
i kopiowania

Zintegrowany odczyt
liczników

ZUNIFIKOWANA PLATFORMA
OPROGRAMOWANIA
UKŁADOWEGO
3. edycja urządzeń imageRUNNER
ADVANCE trzeciej generacji jest
obsługiwana przez zunifikowane
oprogramowanie (platformę),
które zapewnia spójniejszy
proces działania i zarządzania
niż kiedykolwiek wcześniej. Przez
cały czas analizujemy pojawiające
się luki w zabezpieczeniach i
zapotrzebowanie na określone
funkcje. Dodajemy też
udoskonalone rozwiązania
do każdego urządzenia we
flocie – dzięki temu są one
aktualizowane pod względem
funkcji, funkcjonalności i środków
bezpieczeństwa, a to przekłada
się na wzrost wartości inwestycji i
pozwala tworzyć przyszłościowe
rozwiązania.

Firma Canon niezwykle poważnie podchodzi do ochrony poufnych informacji firm. Platforma
obejmująca 3. edycję urządzeń imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji jest teraz jeszcze
bezpieczniejsza dzięki płynnej integracji sprzętu, oprogramowania i usług oraz licznym
zabezpieczeniom zapewniających poufność i dostępność informacji w całym cyklu ich życia.
Weryfikacja systemu podczas uruchamiania umożliwia bezpiecznie otwieranie programów oparte
na źródle zaufania (Root of Trust). Dzięki tej wbudowanej funkcji bezpieczeństwa hakerzy nie są
w stanie ominąć mechanizmów bezpieczeństwa drukarek wielofunkcyjnych, w których znajdują
się bardzo cenne informacje firmy.
Dane syslog zapewniają bieżący dostęp do informacji o bezpieczeństwie urządzenia, które mogą
być analizowane przez odpowiednie rozwiązania zewnętrzne za pomocą obowiązujących w
branży standardów. Dane te usprawniają również integrację urządzeń z serwerem SIEM.
Uwierzytelnianie użytkowników na urządzeniach sprawia, że nawet zadania wysłane z urządzeń
przenośnych można bezpiecznie przechowywać do momentu zwolnienia, a to pozwala chronić
informacje poufne. Aby zapobiec nieautoryzowanej dystrybucji poufnych informacji, można
wyłączyć poszczególne funkcje urządzenia dla wybranych użytkowników, natomiast dźwiękowe
i wizualne powiadomienia Original Reminder ostrzegają, gdy w urządzeniu pozostały poufne
informacje ze skanowanych dokumentów. Drukowanie gościnne umożliwia bezpieczny wydruk
mobilny na żądanie bez dostępu do sieci firmowej.
W celu zapewnienia jeszcze większej kontroli pełna wersja uniFLOW zawiera rozwiązanie
imageWARE Secure Audit Manager Express. Ten zaawansowany pakiet pozwala wykryć wszystkie
próby drukowania, skanowania, faksowania lub kopiowania dokumentów z określonymi słowami i
zapobiec im – a przypadki naruszenia zasad są od razu zgłaszane.
•

Funkcja usuwania danych z dysku twardego usuwa ukryte obrazy po każdym zadaniu.

•

Funkcja formatowania danych usuwa i nadpisuje wszystkie dane na dysku twardym pod
koniec cyklu ich życia.

•

Funkcja szyfrowania danych na dysku twardym chroni informacje nawet wtedy, gdy dysk
zostanie wyjęty. Niektóre modele są zgodne ze standardem FIPS 140-2.

•

Mikroukład bezpieczeństwa z odpornym na modyfikowanie sprzętem chroni hasła i klucze
szyfrowania.

•

Protokół IPsec zabezpiecza dane, gdy znajdują się poza siecią.

•

SMB 3.0 odpowiada za bezpieczne szyfrowanie.

•

Dostępne są: szyfrowanie druku i skanowania oraz zabezpieczające znaki wodne.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń naszych produktów, skontaktuj się z
naszym lokalnym przedstawicielem lub zapoznaj się z broszurą dotyczącą bezpieczeństwa
„Ochrona biura”.

* wymagane są: aktywacja i konfiguracja
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CYKL ŻYCIA
DOKUMENTÓW

Ta seria zaawansowanych, pracujących bez serwerów rozwiązań do przetwarzania obrazu
umożliwia zarządzanie cyfrowymi i fizycznymi dokumentami przez cały cykl ich życia.
Dzięki temu można bezproblemowo usprawnić przepływ informacji. W pełni zintegrowany,
kompleksowy obieg dokumentów umożliwia szybkie i wydajne przechwytywanie,
archiwizowanie i udostępnianie informacji – a to zmniejsza zależność od ręcznych
procesów papierowych i usprawnia współpracę. Obsługa standardów branżowych, takich
jak PCL i PostScript, zapewnia bezpośrednią integrację z systemami IT.
WYGODNA OBSŁUGA
Duży, łatwy w obsłudze i
intuicyjny interfejs użytkownika
z kolorowym ekranem
dotykowym umożliwiającym
sterowanie w sposób znany ze
smartfonów pozwala szybko i
bezproblemowo wykonywać
zadania. Funkcja Merged
Home UI umożliwia wybieranie
ustawień na podstawie
poprzednich preferencji
użytkownika, co usprawnia
przetwarzanie dokumentów
i zapewnia komfort obsługi
każdego urządzenia z serii
imageRUNNER ADVANCE.
Wszystkie modele z serii mają
te same funkcje oraz korzystają
z tych samych sterowników
i w pełni zgodnego
oprogramowania, dzięki czemu
konserwacja nie stanowi
problemu.

OPCJE
PERSONALIZACJI
Użytkownicy mogą
dopasować przestrzeń
roboczą i cykle pracy do
swoich potrzeb za pomocą
zaawansowanych opcji
personalizacji ekranu, funkcji
urządzenia i ustawień oraz
usług uwierzytelniania, takich
jak Universal Login Manager
czy uniFLOW Online Express.

POTENCJAŁ BIURA
MOBILNEGO
Skalowalna obsługa
elastycznych metod pracy
umożliwia użytkownikom
bezpieczne rejestrowanie i
drukowanie dokumentów w
podróży oraz korzystanie z
własnych urządzeń mobilnych
podczas wykonywania zadań
służbowych. Możliwość
bezpiecznego korzystania
z dokumentów oraz ich
przetwarzania i zarządzania
nimi w dowolnym miejscu i
czasie eliminuje konieczność
pracy za biurkiem przy
firmowym komputerze.

REJESTRACJA OBRAZU
Zaawansowane możliwości skanowania w przypadku 3. edycji urządzeń imageRUNNER
ADVANCE trzeciej generacji umożliwiają sprawną digitalizację dokumentów. Funkcja
dwustronnego skanowania przyspiesza pracę. Dodatkowym atutem jest możliwość skanowania
dokumentów i konwertowania ich do formatu PDF, Microsoft® Word i Microsoft® PowerPoint.
ZARZĄDZANIE
I PRZETWARZANIE

Wbudowane platformy aplikacji MEAP i MEAP Web zapewniają płynną integrację z wieloma
zaawansowanymi programami zarówno firmy Canon, jak i firm zewnętrznych, a to pozwala
zoptymalizować przetwarzanie informacji.

MATERIAŁ WYJŚCIOWY
Dzięki temu można łatwo i bezpiecznie wysyłać cyfrowe dokumenty do wielu lokalizacji,
a następnie udostępniać je, archiwizować i drukować za pomocą 3. edycji urządzeń
imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji.
3. edycja urządzeń imageRUNNER ADVANCE trzeciej generacji zapewnia również
wszechstronne opcje wykańczania, takie jak zszywanie i wstawianie dokumentów. W
połączeniu z oprogramowaniem iW Desktop firmy Canon urządzenia te ułatwiają tworzenie
profesjonalnych dokumentów wysokiej jakości wewnątrz firmy.
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ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE
DLA WSZYSTKICH FIRM
Zintegrowane rozwiązania firmy Canon umożliwiają kontrolowanie dostępu do urządzeń,
wdrażanie zasad związanych z drukowaniem, monitorowanie materiałów wyjściowych i
ograniczanie możliwości korzystania z urządzeń przez konkretne osoby.

uniFLOW FOR SMB
uniFLOW CAPTURE

UNIFLOW

UNIFLOW ONLINE
UNIVERSAL
LOGIN MANAGER
Liczba urządzeń: od 1 do 5
Podstawowe zarządzanie
dokumentami wyjściowymi
dla małych firm
Rozwiązanie oparte na
urządzeniach
FUNKCJE URZĄDZENIA
DOSTĘPNE W
STANDARDZIE*

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
Liczba urządzeń: od 1 do 10
Podstawowe rozwiązanie do
rejestrowania i zarządzania
dokumentami wyjściowymi,
idealne dla małych firm
Rozwiązanie oparte na
chmurze
FUNKCJE URZĄDZENIA
DOSTĘPNE W
STANDARDZIE**

Nieograniczona liczba
urządzeń
Nieograniczona liczba
użytkowników i urządzeń /
moduły do drukowania
i skanowania / idealne
rozwiązanie dla każdej firmy
– od małych przedsiębiorstw
po globalne organizacje
Rozwiązanie
oparte na chmurze
SUBSKRYPCJA
UŻYTKOWNIKA

Liczba urządzeń:
od 1 do 25

Nieograniczona liczba
urządzeń

Ulepszone rozwiązanie do
rejestrowania i zarządzania
dokumentami wyjściowymi,
idealne dla małych i
średnich firm / samodzielny
moduł do drukowania i
skanowania

Zaawansowane rozwiązanie
do rejestrowania i
zarządzania dokumentami
wyjściowymi, z wieloma
opcjami dla średnich i
dużych firm po globalne
organizacje / odpowiednie
dla biur i działu druku.

Rozwiązanie oparte na
serwerze

Rozwiązanie oparte na
serwerze

LICENCJA UŻYTKOWNIKA

LICENCJA UŻYTKOWNIKA

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem lub zapoznaj się z broszurą uniFLOW Online.
* Wymagane są: instalacja, aktywacja i konfiguracja
** Wymagane są: aktywacja i konfiguracja
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CANON?
SPECJALISTYCZNA
WIEDZA
Canon to zaufana globalna marka o ponad
80-letnim doświadczeniu i obrotach w skali
światowej rzędu 30,5 mld USD w ciągu
ostatnich 10 lat. Korzystanie ze sprzętu,
oprogramowania i usług jednego zaufanego
dostawcy to gwarancja ciągłej rentowności.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
Zaangażowanie firmy Canon w działania na
rzecz ochrony środowiska to integralna część
naszej filozofii korporacyjnej – Kyosei, która
oznacza życie i pracę dla wspólnego dobra
oraz naszych projektów i produktów. Dzięki
systemowi Life Cycle Assessment, którego
założeniem jest koncentrowanie się na
każdym etapie cyklu życia produktu, udało
nam się obniżyć emisję dwutlenku węgla

INNOWACJE
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Zdobywane pod rząd nagrody
w kategorii Linia roku
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Nasze produkty i usługi są wyposażone w
mechanizmy, które skuteczniej minimalizują
ryzyko występowania zagrożeń dla
bezpieczeństwa danych. Zaangażowanie
firmy Canon w opracowywanie pionierskich
technologii zaowocowało globalnymi działaniami
na rzecz badań i rozwoju, co przełożyło się na
utrzymanie przez firmę pozycji światowego
lidera w obszarze innowacyjnych technologii.

