INTUITÍVNE OVLÁDANIE,
PRIRODZENE BEZPEČNÉ
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imageRUNNER ADVANCE – 3. generácia, III. edícia
Rad inteligentných farebných a čiernobielych kancelárskych
multifunkčných zariadení

PORTFÓLIO
imageRUNNER
ADVANCE – TRETIA
GENERÁCIA,
tretia EDÍCIA
ZABEZPEČTE SI
BUDÚCNOSŤ

DOKONALEJŠIE ZABEZPEČENIE
Portfólio zariadení 3. generácia, III. edícia série imageRUNNER ADVANCE tvorí široká paleta
modelov prispôsobených pre rôzne požiadavky zákazníkov, pričom každý z jednotlivých
produktov umožňuje dokonalú integráciu do systému uniFLOW Online Express – mimoriadne
účinného riešenia na správu záznamu a poskytovania dokumentov prostredníctvom cloudových
technológií. Každý model v rámci portfólia je uspôsobený tak, aby naplnil potreby dnešných
digitálne fungujúcich kancelárií. Tieto zariadenia umožňujú prispôsobiteľnú integráciu s cloudovými
technológiami a existujúcimi kancelárskymi ekosystémami, pričom kladú dôraz na bezpečnosť
a intuitívne používanie. Začlenenie aplikácií priamo do tohto inteligentného systému umožňuje
využívať flexibilné, efektívne procesy na dosiahnutie maximálnej produktivity. Zariadenia
3. generácia, III. edícia série imageRUNNER ADVANCE sú viac než len hardvér – ponúkajú na
mieru prispôsobené technológie a služby, ktoré naplnia potreby neustále sa vyvíjajúcich podnikov.

Plynulá integrácia nových technológií sa kvôli neutíchajúcej evolúcii kancelárskych
ekosystémov stáva kľúčovým predpokladom pre nerušené plynutie pracovných procesov.
Dáta sa v rámci svojho životného cyklu dostávajú do rúk pracovníkov po celom svete,
v dôsledku čoho je nutné implementovať spoľahlivé bezpečnostné opatrenia. Všetkým
používateľom pritom musí byť umožnené intuitívne a flexibilné používanie na dosiahnutie
vyššej produktivity bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.
Podniky musia informácie rýchlo
zhromažďovať, prezentovať a zdieľať,
a pritom bezpečne kombinovať veľké
množstvá dokumentov v rôznych
tlačených aj digitálnych formátoch na
rôznych miestach – od pracovných stolov
a kancelárií zamestnancov až po cloudové
servery a mobilné zariadenia. Portfólio
zariadení 3. generácia, III. edícia série
imageRUNNER ADVANCE predstavuje
intuitívnu, bezpečnú a aktívnu obchodnú
platformu prispôsobenú na plynulú

integráciu s cloudovými technológiami.
Opatrenia na zabezpečenie údajov
a integrované riešenie uniFLOW Online
Express zaručujú ochranu dôvernosti
zákazníkov pri súčasnom umožnení
spoľahlivej správy celého životného cyklu
dokumentov. Toto prispôsobiteľné riešenie
pre moderné kancelárske prostredie
s dôrazom na používateľov – ktoré
zohľadňuje otázky flexibility a výnosnosti
– rovnakou mierou podporuje produktivitu
a ochranu údajov.

C256i/C356i III

C3500 III

C5500 III

A4

525/615/715 II*

C7500 III

Farebné A3

4500 III

6500 III

A4

8500 III

Čiernobiele A3

*525/615/715 – momentálne sú dostupné iba modely II. edicie
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BEZPEČNOSŤ IM
JE VLASTNÁ

JEDNODUCHŠIE
SPRAVOVANIE
VÝHODY FUNGOVANIA BEZ SERVERA
VYŠŠIA PRODUKTIVITA

RIADENIE NÁKLADOV

Cloudová obchodná aplikácia dokáže
zefektívniť vaše obchodné procesy
a umožniť vám prístup k moderným
technológiám, ako je skenovanie do
cloudu a outsourcing úkonov spojených
s informačnými a komunikačnými
technológiami (a ich rizikami), aby ste
sa mohli znova zamerať na svoje kľúčové
činnosti.

Fungovaním bez použitia servera môžete
znížiť výdavky na informačnú infraštruktúru,
platformu a aplikácie. Investície do informačnokomunikačných technológií váš rozpočet ľahšie
zvládne, pričom navyše vyžadujú značne nižšie
počiatočné náklady a najmä ponúknu dokonalý
prehľad o tom, ako jednotliví používatelia
využívajú funkcie tlače, aby ste mohli ľahšie
spravovať náklady na tlač, pomáhali predchádzať
plýtvaniu či dokonca mohli obmedziť alebo
znemožniť prístup k jednotlivým funkciám alebo
zariadeniam konkrétnym oddeleniam, pracovným
skupinám alebo osobám.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

Zariadenia z portfólia 3. generácia,
III. edícia série imageRUNNER
ADVANCE sú štandardne vybavené
technológiou uniFLOW Online
Express* – kompletnou službou
na online správu tlače, ktorá je
pripravená na okamžité používanie.
Tá umožňuje hladkú spoluprácu
s vašimi existujúcimi procesmi,
kontrolu nákladov spojených
s tlačou a zároveň zaručuje lepšie
zabezpečenie dokumentov – vy
tak môžete spoľahlivo chrániť
svoje údaje aj duševné vlastníctvo
a zároveň zvyšovať produktivitu
svojich zamestnancov.
Ak máte záujem o ďalšie funkcie,
môžete prejsť na systém uniFLOW
Online alebo kompletný samostatný
systém uniFLOW, ktoré ponúkajú
ešte vyššie úrovne kontroly.
Zúročenie výhod ponúkaných

CENTRALIZOVANÁ
KONTROLA

flexibilným a aktuálnym informačnokomunikačným prostredím, ktoré
podporuje možnosti individuálnej
konfigurácie a ponúka okamžité
inovácie pri uvedení nových
aktualizácií, navyše umožňuje
rásť a vykonávať zmeny podľa
aktuálnych požiadaviek.
Vzdialená diagnostika a asistencia
môžu napomôcť k ďalšiemu
zníženiu výdavkov vzhľadom
na minimalizáciu odstávok, ako
aj administratívnych zásahov.
Systém imageWARE Management
Console predstavuje konzolu na
centralizované riadenie prístupu
k všetkým zariadeniam – a to
vrátane medzinárodných hraníc.

Cloudová
infraštruktúra

Flexibilné
overovanie

1536944
Jednoduché
skenovanie
dokumentov

Sledovanie
nákladov na tlač,
skenovanie
a kopírovanie

Integrované čítanie
údajov z meracích
zariadení

* nutné vykonať aktiváciu a nastavenie
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KONCEPT JEDNOTNEJ
FIRMVÉROVEJ PLATFORMY

Zariadenia Canon z 3. generácia,
III. edícia série imageRUNNER
ADVANCE využívajú jednotnú
firmvérovú platformu, ktorá
umožňuje jednotnejšie používanie
a správu než kedykoľvek predtým.
Nepretržite monitorujeme
a identifikujeme prípadné nové
zraniteľné miesta či žiadané
funkcie a následnými vylepšeniami
vybavujeme všetky vaše zariadenia.
Tie tak neustále ponúkajú
najmodernejšie dostupné prvky,
funkcie a bezpečnostné opatrenia,
aby vaše investície mohli naďalej
naberať na hodnote a pripraviť vašu
firmu na budúcnosť.

Spoločnosť Canon berie ochranu dôverných informácií vašej organizácie skutočne
vážne. Platforma 3. generácia, III. edícia série imageRUNNER ADVANCE je dnes lepšie
zabezpečená než kedykoľvek predtým vďaka plynulej integrácii s vaším hardvérom,
softvérom a službami, ako aj celou paletou bezpečnostných funkcií, ktoré napomôžu
zaručiť, aby vaše informácie zostali dôverné, prístupné a dostupné počas celého svojho
životného cyklu.
Vďaka overeniu systému pri spustení môžu používatelia bezpečne otvárať programy na
základe riešenia ROT (Root of Trust). Tento prirodzený bezpečnostný prvok komplikuje
hekerom obchádzanie bezpečnostných mechanizmov multifunkčných tlačiarní (MFP),
ktoré často uchovávajú niektoré z najcennejších informácií organizácie.
Údaje Syslog zároveň ponúkajú informácie o zabezpečení zariadenia v reálnom čase,
ktoré je možné analyzovať za pomoci vhodných riešení od iných výrobcov v súlade so
štandardnými normami, a tak dosiahnuť ešte lepšiu integráciu portfólia s akýmkoľvek
serverom na správu bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM).
Systém prihlasovania používateľov s overovaním umožňuje podržať úlohy odoslané
z mobilných zariadení v bezpečí a zachovať tak ich dôverný charakter. V záujme
zamedzenia neoprávnenej distribúcii citlivých informácií je jednotlivým používateľom
možné zablokovať určité funkcie zariadení, kým vizuálne a zvukové upozornenia originálov
funkcie Original Reminder vás upozornia, ak v zariadení ponecháte citlivé informácie
zo skenovaných originálnych dokumentov. Funkcia tlače pre hostí zároveň umožňuje
bezpečnú priamu tlač z mobilných zariadení bez nutnosti prístupu do siete spoločnosti.
Voliteľné kompletné riešenie uniFLOW v záujme dokonalejšej kontroly navyše ponúka
aj systém imageWARE Secure Audit Manager Express. Tento pokročilý balík vám
ponúkne možnosť odhaliť a znemožniť prípadné pokusy o tlač, skenovanie, faxovanie či
kopírovanie dokumentov obsahujúcich určité kľúčové slová a na prípadné porušenia vás
okamžite upozorní.
•

Vymazanie pevného disku po každej úlohe odstráni uchované obrazové údaje.

•

Formátovanie pevného disku na konci jeho životnosti odstráni a prepíše všetky údaje
na pevnom disku.

•

Šifrovanie údajov na pevnom disku napomáha chrániť informácie aj po vybratí pevného
disku a na vybraných modeloch momentálne spĺňa požiadavky normy FIPS 140-2.

•

Bezpečnostný čip s hardvérom zamedzujúcim nežiadaným zásahom pomáha chrániť
heslá a šifrovacie kľúče.

•

IPsec zabezpečuje údaje pri presunoch v rámci siete

•

SMB 3.0 zaručuje bezpečné šifrovanie

•

Šifrovaná tlač a skenovanie a zabezpečenie vodotlačou
Ďalšie informácie o ponúkaných možnostiach zabezpečenia vám poskytne náš
lokálny zástupca alebo ich nájdete v brožúre o zabezpečení Ochrana vašej kancelárie.
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ŽIVOTNÝ CYKLUS
DOKUMENTU
Bez námahy zefektívnite svoje procesy na spracovanie údajov vďaka bezkonkurenčnému
portfóliu mimoriadne kvalitných riešení zobrazovania bez servera na účely správy digitálnych
aj papierových dokumentov naprieč celým ich životným cyklom. Plne integrované komplexné
procesy na spracovanie dokumentov umožňujú rýchly a efektívny záznam, archivovanie
a zdieľanie informácií – čím znižujú vašu závislosť na manuálnom spracovaní papierových
dokumentov a uľahčujú efektívnu spoluprácu. Podpora zaužívaných štandardov ako PCL
a PostScript umožňuje priamu integráciu s vašimi IT systémami.
ÚSTRETOVÉ
K POUŽÍVATEĽOM
Vďaka prehľadnému, pohotovému
a intuitívne navrhnutému
používateľskému rozhraniu
s farebnou dotykovou obrazovkou
a ovládaním podobným
smartfónu si rýchlo a bez námahy
poradíte s každodennými
úkonmi. Funkcia Merged Home
UI umožňuje výber nastavení
na základe predchádzajúcich
preferencií používateľa, čo vedie
k efektívnejšiemu a pohodlnejšiemu
používaniu celého zariadenia
imageRUNNER ADVANCE, aby
vás pri práci nič nebrzdilo. Všetky
modely v celom portfóliu zároveň
využívajú rovnaké ovládače tlače,
rovnaké interné funkcie a plne
kompatibilný softvér, čím sa značne
uľahčí ich údržba.

INDIVIDUÁLNE
PRISPÔSOBENIE
Používatelia si môže prispôsobiť
svoj pracovný priestor a pracovné
postupy vďaka rozšíreným
možnostiam personalizácie
zobrazenia, funkcií a nastavení
zariadenia s podporou služieb
overovania, ako je napríklad
Universal Login Manager alebo
uniFLOW Online Express.

PODPORA MOBILNEJ
KANCELÁRIE
Možnosť prispôsobenia podpory
flexibilných pracovných postupov
umožňuje zamestnancom
bezpečne zaznamenávať a tlačiť
dokumenty na cestách a rýchlo
svoje mobilné zariadenie prepojiť
priamo s pracovnými procesmi
podniku. Osvojte si dokonalejšie
mobilné pracovné postupy, ktoré
vašim zamestnancom umožnia
bezpečný prístup, spravovanie
a spracovanie dokumentov
kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek
budú potrebovať – čím ich
oslobodia od počítača, ktorý
im stojí na pracovnom stole
v kancelárii.

INTEGROVANÉ RIEŠENIE
PRE KAŽDÝ PODNIK
Integrované riešenia spoločnosti Canon vám umožnia kontrolovať prístup zariadení, uplatňovať
zásady pre tlač, monitorovať výstupy a obmedziť používanie konkrétnym používateľom.

UNIFLOW ONLINE
ZACHYTENIE
Zefektívnite si digitalizáciu dokumentov pomocou účinných možností skenovania
ponúkaných zariadeniami 3. generácia, III. edícia série imageRUNNER ADVANCE. Súbežné
obojstranné skenovanie zaručí rýchle výsledky a zároveň ponúkne štandardnú podporu
pre skenovanie a prevádzanie dokumentov do prehľadávateľného formátu PDF a formátov
softvéru Microsoft® Word či Microsoft® PowerPoint.

SPRAVOVANIE
A SPRACOVANIE

Optimalizujte svoje informačné procesy vďaka hladkej integrácii s kompletným sortimentom
efektívnych softvérov spoločnosti Canon aj iných výrobcov vďaka vstavaným platformám
webových aplikácií MEAP a MEAP.

VÝSTUP
Pomocou riešení ponúkaných zariadeniami tretej edície tretej generácie série imageRUNNER
ADVANCE môžete digitalizované dokumenty jednoducho a bezpečne posielať na rôzne miesta
na účely zdieľania, archivovania či tlače.
Portfólio 3. generácia, III. edícia série imageRUNNER ADVANCE zároveň prináša flexibilné
možnosti dokončovania dokumentov vrátane zošívania či vkladania dokumentov. V kombinácii
s publikačným softvérom Canon iW Desktop navyše umožňuje interne jednoducho vytvárať
a produkovať profesionálne vyzerajúce dokumenty v mimoriadne vysokej kvalite.
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UNIVERSAL
LOGIN MANAGER

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

Základná správa výstupu
pre malé podniky
Riešenie pre jednotlivé
zariadenia
ŠTANDARDNÁ FUNKCIA
ZARIADENIA*

1 až 25 zariadení
Neobmedzený počet
zariadení

1 až 10 zariadení
1 až 5 zariadení

uniFLOW PRE
MALÉ A STREDNÉ
PODNIKY uniFLOW
CAPTURE

Základné riešenie snímania
dokumentov a správy
výstupu ideálne pre malé
podniky

Neobmedzený počet
používateľov a zariadení/
Moduly na tlač
a skenovanie/Ideálne
riešenie pre malé až
celosvetové podniky

Cloudové riešenie

Cloudové riešenie

ŠTANDARDNÁ FUNKCIA
ZARIADENIA**

PRIHLÁSENIE
POUŽÍVATEĽA NA ODBER

UNIFLOW

Neobmedzený počet
zariadení

Vylepšené riešenie snímania
dokumentov a správy
výstupu ideálne pre malé
až stredné podniky/
Samostatný modul na
plnenie požiadaviek tlače
a skenovania

Rozšírené riešenie snímania
dokumentov a správy
výstupu s viacerými
možnosťami pre stredné
až celosvetové podniky/
Možnosti tlače pre
kancelárie aj tlačové
oddelenia.

Serverové riešenie

Serverové riešenie

POUŽÍVATEĽSKÁ
LICENCIA

POUŽÍVATEĽSKÁ
LICENCIA

Podrobnejšie informácie o našich riešeniam vám poskytne náš lokálny zástupca alebo ich nájdete
v našej online brožúre uniFLOW
* Nutné vykonať inštaláciu, aktiváciu a nastavenie
** Nutné vykonať aktiváciu a nastavenie
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PREČO SI ZVOLIŤ SPOLOČNOSŤ CANON?
ODBORNOSŤ
Canon je značka s viac než 80 rokmi skúseností,
ktorej dôverujú zákazníci po celom svete,
pričom len za posledných desať rokov dosiahla
obrat viac než 30,5 miliardy dolárov. Jedinečné
zabezpečenie hardvéru, softvéru a služieb
jedným dôveryhodným dodávateľom umožňuje
dlhodobé generovanie zisku.

TRVALÁ
UDRŽATEĽNOSŤ
Zodpovedný prístup spoločnosti Canon
voči životnému prostrediu je neoddeliteľnou
súčasťou našej podnikovej filozofie
Kyosei vyjadrenej heslom „žiť a pracovať
spoločne pre dobro všetkých“, v duchu
ktorej sa nesie dizajn našich produktov aj
náš výrobný proces. Za pomoci systému
posudzovanie životného cyklu (LCA) sa
nám podarilo znížiť emisie oxidu uhličitého
vďaka zameraniu na jednotlivé fázy
životného cyklu produktov.
INOVÁCIE

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovak edition
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Canon Slovakia s.r.o.
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Naše produkty a služby využívajú
inteligentnejšie postupy zamerané na
minimalizáciu bezpečnostných hrozieb pre
údaje. Oddanosť spoločnosti Canon vývoju
revolučných technológií nás vedie ku globálnej
aktivite v oblasti výskumu a vývoja, ktorá nám
umožňuje zachovávať si pozíciu svetového lídra
v oblasti technických inovácií.

