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imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition
Gama de equipamentos multifunções inteligentes a preto e branco e a cores
para escritórios

PORTEFÓLIO
imageRUNNER
ADVANCE THIRD
GENERATION
rd
3 EDITION
PROTEJA O SEU
FUTURO
À medida que o ecossistema do escritório evolui, a integração perfeita de novas
tecnologias é fundamental para garantir um fluxo de trabalho sem interrupções.
O ciclo de vida dos dados abrange, atualmente, uma força de trabalho global com
uma necessidade crescente de medidas de segurança incorporadas. A experiência
do utilizador tem de ser intuitiva e flexível para alcançar uma maior produtividade,
independentemente da localização.
As empresas têm de recolher, apresentar
e partilhar informações de forma rápida
e segura, reunindo vários documentos
em vários formatos impressos ou
digitais e em várias localizações, desde
as secretárias dos colaboradores e
gabinetes do escritório a servidores na
cloud e dispositivos móveis. O portefólio
imageRUNNER ADVANCE Third Generation
3rd Edition constitui uma plataforma
empresarial intuitiva, segura e proativa,
desenhada para permitir uma integração

perfeita com a cloud. As medidas de
segurança dos dados e a solução integrada
uniFLOW Online Express garantem que a
confidencialidade do cliente é protegida,
oferecendo simultaneamente um sistema
de gestão fiável do ciclo de vida dos
documentos. Com a flexibilidade e a
receita em mente, esta solução adaptável
e centrada no utilizador, destinada ao
ambiente de escritório moderno, suporta
firmemente a produtividade e a proteção
dos dados em igual medida.

AUMENTE A SUA SEGURANÇA
O portefólio imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition abrange uma vasta gama
de modelos destinados a diferentes necessidades do consumidor. Cada uma destas gamas
inclui produtos individuais que oferecem uma integração estreita com o uniFLOW Online
Express, uma poderosa solução de gestão de captura e produção de documentos na cloud.
Cada modelo do portefólio é projetado para acomodar as necessidades dos escritórios com
foco digital dos dias de hoje. Os equipamentos permitem uma integração personalizável com a
cloud e com os ecossistemas de escritório existentes, apresentando um foco na segurança e na
utilização intuitiva. A inclusão das aplicações diretamente no sistema inteligente proporciona
processos flexíveis e simplificados para alcançar o máximo de produtividade. Mais do que
apenas o hardware, a gama imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition oferece
tecnologia e serviços personalizados, capazes de se adequarem às necessidades das empresas
em transformação.

C256i/C356i III

C3500 III

C5500 III

A4

525/615/715 II*

A4

C7500 III

A3 a cores

4500 III

6500 III

8500 III

A3 monocromático

*525/615/715: atualmente apenas disponíveis como modelos da 2nd Edition.
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DESENHADA
PARA OFERECER
SEGURANÇA

GESTÃO
SIMPLIFICADA
AS VANTAGENS DE NÃO UTILIZAR UM SERVIDOR
MAIOR PRODUTIVIDADE

GESTÃO DE CUSTOS

Uma aplicação empresarial alojada na
cloud pode simplificar os processos da sua
empresa, dando-lhe acesso a tecnologias
modernas, como a Scan-to-Cloud. Além
disso, ao subcontratar tarefas de TIC
(e respetivos riscos), poderá a concentrarse novamente nas suas atividades
principais.

Utilizar uma solução sem servidor pode ajudar
a reduzir os custos da sua aplicação, plataforma
e infraestrutura de TI. Os investimentos em
TIC são mais fáceis de orçamentar e têm a
vantagem adicional de terem custos iniciais
mais reduzidos. Com a visibilidade completa
sobre os comportamentos de impressão dos
utilizadores, pode gerir os custos de impressão,
ajudar a mudar comportamentos de desperdício
e até limitar ou restringir o acesso a funções ou
a equipamentos por departamento, grupo de
trabalho ou pessoa.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

CONTROLO
CENTRALIZADO

PLATAFORMA UNIFICADA
DE FIRMWARE

O portefólio imageRUNNER
ADVANCE Third Generation
3rd Edition inclui, de série, o
uniFLOW Online Express*, um
serviço de gestão de impressão
online multifunções e pronto a
utilizar. Este serviço funciona na
perfeição com os seus processos
existentes, ajuda a controlar os
custos relacionados com a impressão,
oferece uma maior segurança dos
documentos – para proteger os
seus dados e salvaguardar a sua
propriedade intelectual – e aumenta a
produtividade dos colaboradores.
Caso pretenda funções adicionais,
pode fazer a transição para o
uniFLOW Online, ou para o produto
uniFLOW completo e independente,
que oferece um nível de controlo
ainda maior.

Tirar o máximo partido de um
ambiente de TIC atualizado e flexível,
que suporta opções de configuração
self-service e oferece atualizações
instantâneas assim que estiverem
disponíveis, permite desenvolver e
alterar os requisitos. O diagnóstico e
a assistência remotos podem ajudar
a reduzir ainda mais os custos ao
minimizar o tempo de inatividade
e as intervenções administrativas.
Através da imageWARE Management
Console, pode usufruir de um ponto
de controlo centralizado em todo
o seu parque de equipamentos,
incluindo em fronteiras internacionais.

Os equipamentos da gama
imageRUNNER ADVANCE
Third Generation 3rd Edition utilizam
a plataforma unificada de firmware,
que oferece uma experiência
do utilizador e de gestão mais
consistente do que nunca. A Canon
monitoriza e identifica continuamente
as vulnerabilidades emergentes
ou as funções mais solicitadas
e faz um esforço para fornecer
capacidades atualizadas a todos os
seus equipamentos. Isto garante que
têm as funções, funcionalidades e
medidas de segurança mais recentes,
permitindo-lhe investir mais no
crescimento em valor e em preparar
a sua empresa para o futuro.

Autenticação
flexível

Infraestrutura
baseada na cloud

A Canon leva a proteção das informações confidenciais da sua organização muito a
sério. A plataforma da gama imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition é
agora ainda mais segura do que antes, graças à integração perfeita do nosso hardware,
software e serviços, bem como de uma gama de capacidades de segurança que ajudam
a garantir a confidencialidade, a acessibilidade e a disponibilidade das suas informações
ao longo do respetivo ciclo de vida.
O sistema de verificação no arranque permite que os utilizadores abram programas
com base em Root of Trust (ROT) em segurança. Esta funcionalidade de segurança
inata impede que os hackers contornem os mecanismos de segurança das impressoras
multifunções (MFP), que contêm algumas das informações mais valiosas das organizações.
Os dados Syslog também fornecem informações de segurança em tempo real sobre
o equipamento, que podem ser analisadas por uma solução de terceiros competente,
utilizando padrões reconhecidos pela indústria e que melhoram a integração do portefólio
com qualquer servidor de gestão de informações e eventos de segurança (SIEM).
O início de sessão com autenticação do utilizador nos equipamentos significa que até
os trabalhos enviados a partir de dispositivos móveis podem ser guardados de forma
segura até serem libertados, protegendo a sua confidencialidade. A fim de ajudar a
evitar a distribuição não autorizada de informações confidenciais, pode desativar várias
funções do equipamento para utilizadores individuais. As notificações visuais e sonoras
do Original Reminder alertam-no caso sejam deixadas informações sensíveis de originais
digitalizados no equipamento. A impressão por parte de convidados também permite
uma impressão móvel ad hoc segura sem aceder à rede da empresa.
Para ainda maior controlo, a solução uniFLOW opcional inclui o imageWARE Secure
Audit Manager Express. Este pacote avançado dá-lhe a capacidade de descobrir e de
impedir qualquer tentativa de impressão, digitalização, fax ou cópia de documentos com
determinadas palavras-chave, alertando-o imediatamente em caso de qualquer violação.
•

O HDD Erase remove imagens latentes após cada tarefa.

•

O HDD Format remove e substitui todos os dados no disco rígido no final da
respetiva vida útil.

•

O HDD Data Encryption ajuda a proteger as informações, mesmo após a remoção do
disco rígido, e inclui agora validação FIPS 140-2 em modelos selecionados.

•

O chip de segurança com tecnologia resistente a adulteração ajuda a proteger as
palavras-passe e as chaves de encriptação.

•

O IPsec fornece segurança aos dados à medida que estes atravessam a rede.

•

O SMB 3.0 oferece encriptação segura.

•

Impressão e digitalização encriptadas e marca de água segura.

1536944
Digitalização de
documentos
simples

Leitura do contador
integrada
Monitorização
dos custos de
impressão,
digitalização e cópia

*Ativação e configuração necessárias
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Para obter mais informações sobre a nossa oferta de soluções de segurança,
contacte os nossos representantes locais ou consulte o folheto de segurança
"Proteja o seu escritório".
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O CICLO DE VIDA
DO DOCUMENTO
Simplifique sem esforço o seu trabalho com fluxos de informação com um portefólio inigualável
de soluções de imagem, sem servidor e de elevada qualidade, destinadas à gestão de
documentos digitais e físicos ao longo do respetivo ciclo de vida. Os fluxos de trabalho de
documentação totalmente integrados permitem realizar a captura, o arquivamento e a partilha
de informações com rapidez e eficácia, reduzindo a sua dependência de processos manuais em
formato de papel e facilitando uma colaboração eficiente. O suporte para padrões da indústria,
como o PCL e o PostScript, permite uma integração direta com os seus sistemas de TI.
EXPERIÊNCIA DO
UTILIZADOR
A interface do utilizador
grande, reativa e intuitiva,
com um ecrã tátil a cores e
controlos semelhantes ao de um
smartphone, torna a realização
de tarefas rápida e simples.
A função Merged Home UI
permite selecionar definições
com base nas preferências
anteriores do utilizador, a fim
de garantir um processamento
simplificado e uma experiência
do utilizador refinada em todos
os equipamentos imageRUNNER
ADVANCE, para que o trabalho
avance sem problemas. Todos
os modelos do portefólio
utilizam também os mesmos
controladores de impressão, as
mesmas funcionalidades internas
e software totalmente compatível
para minimizar os encargos de
manutenção.

PERSONALIZAÇÃO
INDIVIDUAL
Os utilizadores podem
personalizar a respetiva
área e fluxos de trabalho,
utilizando recursos avançados
de personalização do ecrã e
das funções e definições do
equipamento com um serviço de
autenticação, como o Universal
Login Manager ou o uniFLOW
Online Express.

ESCRITÓRIO MÓVEL
ATIVO
O suporte dimensionável para
práticas de trabalho flexíveis
permite aos colaboradores
capturarem ou imprimirem
documentos de forma segura
enquanto viajam e associar
rapidamente os respetivos
dispositivos móveis diretamente
aos fluxos de trabalho da
empresa. Reforce a adoção de
melhores práticas de trabalho
em viagem. Permita que os
seus colaboradores acedam,
façam a gestão e processem
documentos em qualquer lugar,
a qualquer altura e de qualquer
forma. Elimine a necessidade de
trabalharem a partir da secretária
no computador do escritório.

UMA SOLUÇÃO INTEGRADA
PARA CADA EMPRESA
As soluções integradas da Canon oferecem-lhe a capacidade de controlar o acesso
aos equipamentos, aplicar políticas de impressão, monitorizar a produção e restringir
a utilização por utilizador.

uniFLOW FOR SMB
uniFLOW CAPTURE

uniFLOW

UNIFLOW ONLINE

CAPTURA
Simplifique a digitalização dos seus documentos com as poderosas capacidades de digitalização
dos equipamentos da gama imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition. A digitalização
simultânea frente e verso proporciona resultados rápidos. Suporte incluído de série para digitalização e
conversão de documentos para PDF pesquisável, Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint.

GESTÃO
E PROCESSAMENTO
Otimize os seus processos de informação com uma integração perfeita para uma gama de poderoso
software da Canon e de terceiros, graças às plataformas das aplicações MEAP e MEAP Web
incorporadas.

UNIVERSAL
LOGIN MANAGER

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

1 a 10 equipamentos
1 a 5 equipamentos
Gestão de produção básica
para pequenas empresas
Solução baseada no
equipamento
FUNCIONALIDADE DE
SÉRIE DO EQUIPAMENTO*

Solução de gestão de
captura e produção básica
para pequenas empresas
Solução baseada na cloud
FUNCIONALIDADE DE
SÉRIE DO EQUIPAMENTO**

Número ilimitado de
equipamentos
Número ilimitado
de utilizadores e de
equipamentos/módulos
para impressão e
digitalização/ideal para
pequenas empresas a
empresas globais
Solução baseada na cloud
SUBSCRIÇÃO DE
UTILIZADOR

1 a 25 equipamentos

Número ilimitado de
equipamentos

Solução avançada de
gestão de captura e de
produção para pequenas
e médias empresas/
módulo autónomo para
requisitos de impressão e
de digitalização

Solução avançada de
gestão de captura e de
produção com várias
opções para médias
empresas a empresas
globais/recursos de
escritório e parque de
impressão

Solução baseada em
servidor

Solução baseada em
servidor

LICENÇA DO UTILIZADOR

LICENÇA DO UTILIZADOR

Para obter mais informações sobre as nossas soluções, contacte os nossos representantes locais
ou consulte o nosso folheto uniFLOW Online
PRODUÇÃO
Envie documentos de produção digital de forma fácil e segura para vários destinatários, para partilha,
arquivamento ou impressão, com as soluções da gama imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd
Edition.
O portefólio imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition também oferece alimentadores
e finalizadores flexíveis, como agrafamento e inserção de documentos. A isto junta-se o software de
edição iW Desktop da Canon, que oferece um sistema de criação e produção simples de documentos
de elevada qualidade com aspeto profissional nas suas próprias instalações.
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* Instalação, ativação e configuração necessárias
** Ativação e configuração necessárias
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PORQUÊ A CANON?
EXPERIÊNCIA
A Canon é uma marca de confiança a nível
mundial, com mais de 80 anos de experiência e
com um volume de negócios global de
30,5 mil milhões de dólares ao longo de 10 anos.
A disponibilização única de hardware, de software
e de serviços a partir de um fornecedor de
confiança garantiu uma rentabilidade contínua.

SUSTENTABILIDADE
O compromisso da Canon com o meio
ambiente é uma parte integral da nossa
filosofia empresarial Kyosei, "Viver e
trabalhar em conjunto para o bem comum,
para a criação dos nossos produtos e para
o nosso processo de fabrico". Através do
nosso sistema de avaliação de ciclo de vida
(ACV), reduzimos as emissões de dióxido de
carbono ao focarmo-nos em cada fase do
ciclo de vida do produto.
INOVAÇÃO

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2019

Canon Portugal SA
Rua Alfredo da Silva, 14
Alfragide 2610-016
Amadora
Tel: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt
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Os nossos produtos e serviços incorporam
formas mais inteligentes de minimizar ameaças
à segurança das informações. A dedicação
da Canon à tecnologia pioneira fez com que
os esforços de I&D globais mantivessem a
nossa posição de líder mundial em inovação
tecnológica.

