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imageRUNNER ADVANCE de generaţia a treia, ediţia a 3-a
Gama de dispozitive multifuncţionale color şi alb-negru pentru birou

Portofoliul
imageRUNNER
ADVANCE şi
GENERAŢIA
A TREIA,
EDIŢIA A 3-a
PROTEJAŢI-VĂ
VIITORUL
Pe măsură ce ecosistemul unui birou evoluează, integrarea eficientă a noii tehnologii
este esenţială pentru un flux de lucru neîntrerupt. Ciclul de viaţă al datelor înconjoară
acum globul, cu o nevoie în creştere pentru măsuri de securitate integrate. Experienţa
utilizatorilor trebuie să fie intuitivă şi flexibilă pentru productivitate mărită, indiferent de
locaţie.
Companiile trebuie să colecteze, să prezinte
şi să distribuie informaţiile rapid şi să
reunească în siguranţă mai multe documente
în diferite formate imprimate sau digitale
şi din locuri diferite, de pe birourile şi din
cabinetele profesionale până pe serverele
cloud şi dispozitivele mobile ale angajaţilor.
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE
de generaţia a treia, ediţia a 3-a, este o
platformă profesională intuitivă, sigură
şi proactivă, proiectată pentru integrare

eficientă cu tehnologia cloud. Măsurile de
securizare a datelor şi soluţia uniFLOW
Online Express integrată asigură protecţia
confidenţialităţii clienţilor şi gestionarea
fiabilă a ciclului de viaţă al documentelor.
Având în vedere flexibilitate şi venituri,
această soluţie adaptabilă şi concentrată pe
utilizator pentru mediul din birourile moderne
susţine cu fermitate productivitatea şi
protecţia datelor în egală măsură.

MĂRIŢI SIGURANȚA
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE de generaţia a treia, ediţia a 3-a, include o gamă
largă de modele pentru diferitele cerinţe ale clienţilor, iar fiecare produs individual dispune
de integrare strânsă cu uniFLOW Online Express: o soluţie cloud puternică de stocare a
documentelor şi de gestionare a rezultatelor. Fiecare model din portofoliu este proiectat să
se adapteze la nevoile birourilor tot mai digitalizate de astăzi. Dispozitivele permit integrarea
personalizabilă cu tehnologia cloud şi cu ecosistemele existe în birouri, concentrându-se pe
siguranţă şi utilizarea intuitivă. Includerea aplicaţiilor direct în sistemul inteligent facilitează
procese flexibile şi eficiente pentru productivitate maximă. Gama imageRUNNER ADVANCE
de generaţia a treia, ediţia a 3-a, oferă mai mult decât aparate, aceasta asigură tehnologie şi
servicii personalizate care se adaptează la nevoile companiilor în transformare.

C256i/C356i III

C3500 III

C5500 III

A4

525/615/715 II*

A4

C7500 III

A3 color

4500 III

6500 III

8500 III

A3 monocrom

*525/615/715 - disponibile momentan doar ca modele din ediţia a 2-a.
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SECURITATE DIN
PROIECTARE

GESTIONARE
SIMPLIFICATĂ
AVANTAJELE RENUNȚĂRII LA SERVER
PRODUCTIVITATE SPORITĂ
O aplicaţie profesională găzduită în
cloud vă poate eficientiza procesele
de afaceri, oferind acces la tehnologii
moderne, precum scanarea în cloud, şi
prin externalizarea sarcinilor (și riscului)
departamentului ICT, vă ajută să vă
concentraţi din nou doar pe activităţile
principale.

MANAGEMENTUL COSTURILOR
Renunţarea la server vă poate reduce costurile cu
infrastructura, platforma şi aplicaţiile IT. Investiţiile
ICT sunt mai simplu de bugetat datorită avantajului
suplimentar oferit de costurile iniţiale reduse şi prin
vizibilitatea completă asupra comportamentelor
de imprimare ale utilizatorilor puteţi gestiona
costurile cu imprimarea, puteţi schimba acţiunile
care irosesc resursele şi chiar limita sau restricţiona
accesul la funcţii sau dispozitive în funcţie de
departament, grup de lucru sau persoană.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CONTROL
CENTRALIZAT

PLATFORMĂ DE FIRMWARE
UNIFICATĂ

Portofoliul imageRUNNER
ADVANCE de generaţia a treia,
ediţia a 3-a dispune în varianta
standard de uniFLOW Online
Express*, un serviciu universal
de gestionare a imprimării
online, gata pentru utilizare.
Funcţionează eficient în cadrul
proceselor existente, controlează
costurile cu imprimarea, oferă
mai multă siguranţă pentru
documente, pentru a vă proteja
datele şi proprietatea intelectuală,
şi sporeşte productivitatea
angajaţilor.
Pentru funcţionalitate
suplimentară puteţi trece la
uniFLOW Online sau la produsul
total independent uniFLOW, care
oferă chiar şi mai mult control.

Promovând un mediu ICT flexibil
şi actual, care susţine opţiunile de
configurare pentru self-service
şi oferă upgradarea instantanee
atunci când devin disponibile
viitoarele actualizări, permite
evoluţia şi modificarea cerinţelor.
Diagnosticarea şi asistenţa de la
distanţă pot ajuta la reducerea
costurilor prin minimizarea
perioadelor de inactivitate şi
a intervenţiilor administrative.
Utilizând imageWARE
Management Console vă puteţi
bucura de un punct de control
centralizat pentru întreaga flotă,
inclusiv peste hotare.

Produsele imageRUNNER
ADVANCE de generaţia a treia,
ediţia a 3-a, de la Canon rulează
platforma de firmware unificată,
care oferă o experienţă de utilizare
şi gestionare mai constantă
decât oricând. Monitorizăm
şi identificăm continuu
vulnerabilităţile nou apărute sau
caracteristicile solicitate frecvent
şi avansăm capacităţi actualizate
prin fiecare dispozitiv din flota
dvs., menţinându-vă dispozitivele
la zi ca funcţii, funcţionalitate şi
măsuri de siguranţă, permiţând
creşterea investiţiei dvs. ca valoare
şi protejându-vă afacerea pe
termen lung.

Verificarea sistemului la pornire permite utilizatorilor să deschidă în siguranţă programe
bazate pe Root of Trust (ROT). Această funcţie de securitate nu permite hackerilor să
ocolească mecanismele de securitate ale imprimantelor multifuncţionale (MFP), care
conţin unele dintre cele mai valoroase informaţii ale organizaţiilor.
Datele din jurnalul sistemului oferă informaţii privind siguranţa în timp real despre
dispozitive, care pot fi analizate de o soluţie terţă capabilă, pe baza standardelor
recunoscute în domeniu, şi optimizează integrarea portofoliului cu orice server SIEM
(Security Information and Event Management).
Datele de autentificare ale utilizatorilor pe dispozitive înseamnă că şi documentele
trimise de pe dispozitive mobile pot fi păstrate în siguranţă până la emitere, protejând
confidenţialitatea. Pentru a preveni distribuirea neautorizată a informaţiilor sensibile,
diferite funcţii ale dispozitivelor pot fi dezactivate pentru anumiţi utilizatori, iar notificările
originale de reamintire vizuale şi sonore vă alertează dacă informaţiile sensibile din
documentele scanate au fost uitate în dispozitiv. Imprimarea pentru vizitatori permite
imprimarea ad hoc sigură de pe dispozitive mobile fără acces la reţeaua companiei.
Pentru şi mai mult control, soluţia uniFLOW completă, opţională, include imageWARE
Secure Audit Manager Express. Acest pachet avansat vă oferă capacitatea de a
descoperi şi preveni orice încercare de a imprima, scana, trimite prin fax sau copia
documente cu anumite cuvinte cheie, alertându-vă imediat privind orice încălcare a
regulilor privind confidențialitatea.
•

HDD Erase elimină imaginile latente după fiecare operaţiune.

•

HDD Format elimină şi suprascrie toate datele de pe disc la sfârşitul duratei de viaţă.

•

HDD Data Encryption ajută la protejarea informaţiilor chiar şi după îndepărtarea
discului şi acum este validată conform FIPS 140-2 pentru modelele selectate.

•

Un cip de securitate cu elemente hardware rezistente la efracţie vă protejează
parolele şi cheile de criptare.

•

IPsec asigură siguranţa datelor când acestea trec prin reţea

•

SMB 3.0 asigură criptare sigură

•

Imprimare şi scanare criptate şi filigrane de siguranţă

Infrastructură
bazată pe cloud

Autentificare
flexibilă

1536944
Scanare simplă a
documentelor

Canon tratează cu seriozitate protejarea informaţiilor confidenţiale ale organizaţiei dvs.
Platforma imageRUNNER ADVANCE de generaţia a treia, ediţia a 3-a, este şi mai sigură
acum datorită integrării eficiente a produselor hardware, software şi serviciilor, iar suita
de funcții pentru siguranţă asigură confidenţialitatea, accesibilitatea şi disponibilitatea
informaţiilor dvs. pe parcursul ciclului lor de viaţă.

Urmărirea
costurilor de
imprimare,
scanare şi copiere

Citire integrată a
contoarelor

Pentru informaţii suplimentare despre oferta noastră de securitate, contactaţi
reprezentanţii locali sau consultaţi broşura de securitate „Protecting your Office”
(Protecţia biroului).

* sunt necesare activarea şi configurarea
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CICLUL DE VIAŢĂ AL
DOCUMENTELOR

Eficientizaţi fără efort fluxurile de lucru pentru informaţiile dvs. cu o serie fără rival
de soluţii de imagistică de înaltă calitate şi fără a utiliza un server pentru gestionarea
documentelor digitale şi fizice, pe tot parcursul ciclului de viaţă al acestora. Fluxurile
de lucru ale documentelor, complete şi total integrate permit preluarea, arhivarea şi
distribuirea informaţiilor rapid şi eficient, reducând dependenţa de procesele manuale
bazate pe hârtie şi facilitând colaborarea eficientă. Compatibilitatea cu standardele din
domeniu, precum PCL şi PostScript, permite integrarea directă cu sistemele dvs. IT.
EXPERIENŢĂ PENTRU
UTILIZATOR
O interfaţă cu utilizatorul
mare, cu design reactiv şi
intuitiv, ecran tactil color
şi taste similare cu cele ale
unui smartphone vă ajută să
terminaţi lucrul rapid şi fără
efort. Funcţia Merged Home UI
permite selectarea setărilor pe
baza preferinţelor anterioare ale
utilizatorului pentru procesare
eficientă şi experienţă rafinată
pentru utilizator pe toate
dispozitivele imageRUNNER
ADVANCE, pentru ca
activitatea să continue fără
probleme. Toate modelele din
portofoliu utilizează aceleaşi
drivere de imprimare, aceleaşi
funcţii interne şi software
complet compatibil pentru a
minimiza povara întreţinerii.

PERSONALIZARE
INDIVIDUALĂ
Utilizatorii îşi pot personaliza
spaţiul de lucru şi fluxurile
de lucru prin personalizarea
avansată a afişajului de pe
ecran, a funcţiilor şi setărilor
dispozitivului cu un serviciu
de autentificare precum
Universal Login Manager sau
uniFLOW Online Express.

ACTIVARE PENTRU
BIROU MOBIL
Compatibilitatea scalabilă
pentru practici de lucru
flexibile permite angajaţilor
să preia sau să imprime
documente în siguranţă,
chiar și în mişcare şi să-şi
conecteze rapid dispozitivele
mobile direct la fluxurile de
lucru ale companiei. Măriţi
nivelul de adoptare a unor
practici de lucru mobile mai
bune, permiţând angajaţilor
să acceseze, să gestioneze
şi să procese documente în
siguranţă de oriunde, oricând
şi oricum, şi să elimine nevoia
de a lucra la birou pe PC-ul
de la serviciu.

O SOLUŢIE INTEGRATĂ
PENTRU FIECARE COMPANIE
Soluţiile integrate de la Canon vă oferă capacitatea de a controla accesul la dispozitive, de a
implementa politici de imprimare, de a monitoriza rezultatele şi restricţiona folosirea în funcţie
de utilizator.

uniFLOW FOR SMB
uniFLOW CAPTURE

UNIFLOW

UNIFLOW ONLINE

PRELUARE
Eficientizaţi digitalizarea documentelor cu funcţiile uimitoare de scanare ale dispozitivelor
imageRUNNER ADVANCE de generaţia a treia, ediţia a 3-a. Scanarea simultană pe două feţe
asigură rezultate rapide, iar scanarea şi convertirea documentelor în PDF-uri cu funcţie de
căutare, în Microsoft® Word şi Microsoft® PowerPoint este o funcţie standard inclusă.
GESTIONARE
ŞI PROCESARE

Optimizaţi procesele privind informaţiile cu integrarea eficientă într-o gamă de software-uri
puternice de la Canon şi producători terţi datorită platformelor de aplicaţii MEAP şi MEAP
Web integrate.

REZULTAT
Puteţi trimite documentele digitale rezultate uşor şi sigur către o multitudine de destinaţii
pentru distribuire, arhivare sau imprimare cu soluţiile imageRUNNER ADVANCE de generaţia
a treia, ediţia a 3-a.
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE de generaţia a treia, ediţia a 3-a oferă şi opţiuni
flexibile de finisare, precum capsarea, inserarea documentelor, şi în combinaţie cu software-ul
de publicare iW Desktop de la Canon oferă crearea şi producţia simplă de documente cu
aspect profesional, de înaltă calitate, chiar acasă.
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UNIVERSAL
LOGIN MANAGER
1 până la 5 dispozitive
Gestionare de bază
a producţiei pentru
companiile mici
Soluţie instalată pe
dispozitive
FUNCŢIONALITATE
STANDARD PENTRU
DISPOZITIVE*

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 până la 10 dispozitive
Soluţie de bază de
gestionare a capturii şi
producţiei, ideală pentru co
mpaniile mici
Soluţie bazată pe cloud
FUNCŢIONALITATE
DISPONIBILĂ ȘI PREINSTALATĂ**

Număr nelimitat de
dispozitive
Număr nelimitat de
utilizatori şi dispozitive /
Module pentru imprimare
şi scanare/Ideal pentru
companii mici până la
companii globale
Soluţie bazată pe cloud
ABONAMENT UTILIZATOR

1 până la 25 dispozitive

Număr nelimitat de
dispozitive

Soluţie îmbunătăţită de
gestionare a capturii şi
producţiei, ideală pentru
companiile mici şi mijlocii/
Modul autonom pentru
cerinţele de imprimare şi
scanare

Soluţie avansată de
gestionare a capturii şi
producţiei, cu multiple
opţiuni pentru companiile
mijlocii până la cele globale/
Capacităţi pentru birouri şi
departamente de imprimare.

Soluţie bazată pe server

Soluţie bazată pe server

LICENȚĂ PENTRU
UTILIZATOR

LICENȚĂ PENTRU
UTILIZATOR

Pentru detalii suplimentare despre soluţiile noastre, contactaţi reprezentanţii locali sau consultaţi
broşura uniFLOW Online
* Sunt necesare instalarea, activarea şi configurarea
** Sunt necesare activarea şi configurarea
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DE CE CANON?
EXPERIENŢĂ
Canon este o marcă de încredere la nivel
mondial cu peste 80 ani de experienţă, cu o
cifră de afaceri de 30,5 miliarde de dolari în
toată lumea, în peste zece ani. Furnizarea unică
de produse hardware, software şi servicii de
la un singur furnizor de încredere a asigurat
profitabilitate continuă.

DURABILITATE
Angajamentul Canon faţă de mediu face
parte integrantă din filozofia corporatistă
Kyosei „Trăim şi lucrăm împreună pentru
binele comun”, din proiectarea şi fabricarea
produselor noastre. Prin sistemul de evaluare
a ciclului de viaţă (Life Cycle Assessment –
LCA), am redus emisiile de dioxid de carbon
concentrându-ne pe fiecare etapă a ciclului
de viaţă al produselor.
INOVAŢIE
Produsele şi serviciile noastre încorporează
metode mai inteligente de a minimiza
ameninţările împotriva siguranţei informaţiilor.
Dedicarea companiei Canon faţă de tehnologia
revoluţionară a dus la eforturi globale de
cercetare şi dezvoltare, pentru a ne menţine
poziţia de lider mondial în inovaţia tehnologică.

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
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