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imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition
Smarta flerfunktionsenheter i färg och svartvitt för kontoret

imageRUNNER
ADVANCE THIRD
GENERATION
rd
3 EDITION
PORTFOLIO
SÄKRA
FRAMTIDEN
I takt med att kontorsekosystemen utvecklas, blir smidig integrering nyckeln till ett
oavbrutet arbetsflöde. Datalivscykeln omfattar nu en global arbetsstyrka med ett ökande
behov av inbyggda säkerhetsfunktioner. Användarupplevelsen måste vara intuitiv och
flexibel för ökad produktivitet, oavsett plats.
Företagen måste kunna samla in, visa
och dela information snabbt, och säkert
kunna sammanföra flera dokument i
olika tryckta eller digitala format och
platser – från de anställdas skrivbord och
kontorsskåp till molnservrar och mobila
enheter. ImageRUNNER ADVANCE Third
Generation 3rd Edition Portfolio, är en
intuitiv, säker och proaktiv affärsplattform
som är utformad för smidig integrering

med molnet. Datasäkerhetsåtgärderna
och den integrerade uniFLOW Online
Express-lösningen säkerställer att kundens
anonymitet skyddas, samtidigt som den
ger tillförlitlig hantering av dokument i
dess livscykel. Med fokus på flexibilitet och
intäkter främjar den här anpassningsbara
och kundorienterade lösningen för
moderna kontorsmiljöer i lika hög grad
produktivitet som datasäkerhet.

ÖKA DIN SÄKERHET
ImageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition Portfolio, omfattar ett brett
utbud av modeller för olika kundbehov, där var och en av de enskilda produkterna
har en nära integrering med uniFLOW Online Express – en kraftfull lösning för
molndokumentinläsning och utskriftshantering. Alla modeller i portföljen är utformade
för att tillgodose behoven hos dagens digitala kontor. Enheterna möjliggör skräddarsydd
integrering med molnet och befintliga kontorsekosystem, med fokus på säkerhet och
intuitiv användning. Programmens integrering med smarta system möjliggör flexibla
och effektiva processer för maximal produktivitet. imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 3rd Edition är inte bara maskinvara, utan erbjuder även skräddarsydd teknik
och tjänster som passar behoven hos verksamheter i omvandling.
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*525/615/715 – finns för närvarande bara som modeller i andra utgåvan.
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SÄKER
KONSTRUKTION

FÖRENKLAD
HANTERING
FÖRDELARNA MED ATT BLI SERVERFRI
ÖKAD PRODUKTIVITET
En molnbaserad affärslösning kan
effektivisera dina affärsprocesser,
ge dig tillgång till modern teknik
som scanna-till-moln-tjänster, och
genom outsourcing av ICT-uppgifter
(och risker) återfår du fokus på
kärnverksamheten.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
ImageRUNNER ADVANCE
Third Generation 3rd Edition
Portfolio levereras som standard
med uniFLOW Online Express*
– en färdig, allt-i-ett-tjänst
för utskriftshantering online.
De befintliga processerna
fungerar smidigt, håller de
utskriftsrelaterade kostnaderna
under kontroll, ger förbättrad
dokumentsäkerhet – för att
skydda dina data och skydda din
immateriella egendom – samt
ökar de anställdas produktivitet.
För att få ytterligare funktioner
kan du övergå till uniFLOW
Online eller till den helt fristående
uniFLOW-produkten, vilket ger
dig ännu bättre kontroll.

Flexibel
autentisering

KOSTNADSHANTERING
Genom att bli serverfri minskar du
kostnaderna för IT-infrastruktur, plattformar
och applikationer. ICT-investeringarna är
enklare att budgetera och har dessutom
lägre ingångskostnader. Tack vare fullständig
överblick över användarnas utskriftsmönster
kan du hantera utskriftskostnaderna, förändra
slösaktig användning eller till och med
begränsa åtkomst till funktioner eller enheter
per avdelning, arbetsgrupp eller individ.

CENTRALISERAD
KONTROLL
Dra nytta av en flexibel,
uppdaterad ICT-miljö, som
stöder konfigurationsalternativ
via självbetjäning och ger
snabb uppgradering, och
när framtida uppdateringar
blir tillgängliga, möjliggör
tillväxt och ändrade krav.
Fjärrdiagnostik och -hjälp kan
bidra till att ytterligare minska
kostnaderna genom att minimera
driftstopp och administrativa
åtgärder. Med imageWARE
Management-konsolen får du
en central kontrollpunkt över
hela maskinparken – även över
internationella gränser.

Molnbaserad
infrastruktur

ENHETLIG PLATTFORM FÖR
INBYGGD PROGRAMVARA
Canons imageRUNNER
ADVANCE Third Generation
3rd Edition kör en enhetlig
plattform för inbyggd
programvara som ger en
mer enhetlig användar- och
hanteringsupplevelse än
någonsin tidigare. Vi övervakar
och identifierar kontinuerligt nya
sårbarheter eller efterfrågade
och uppdaterade funktioner i
varje enhet i maskinparken –
så att dina enheter har den allra
senaste tekniken, funktionerna
och säkerheten, vilket gör att
investeringen ökar i värde och
blir mer framtidssäker.

Canon tar ansvaret för att skydda organisationens konfidentiella information på allvar.
ImageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition är nu säkrare än någonsin
tack vare smidig integrering av maskinvara, programvara och tjänster samt ett utbud
av säkerhetsfunktioner som bidrar till att säkerställa konfidentialitet, tillgänglighet och
informationstillgänglighet under hela dess livscykel.
Verifiering av systemet vid start innebär att användare säkert kan öppna program utifrån
ROT (Root of Trust). Den här inbyggda säkerhetsfunktionen hindrar hackare från att
kringgå de säkerhetsmekanismer för multifunktionsskrivare (MFP), som innehåller en del
av en organisations mest värdefulla information.
Syslog-data ger också säkerhetsinformation om enheten i realtid, som kan analyseras
med en bra tredjepartslösning med hjälp av branschens erkända standarder och förbättra
portföljens integrering med en SIEM-server (Security Information and Event Management).
Inloggning med användarautentisering på enheter innebär att även jobb som skickas från
mobiler kan hållas säkra tills de publiceras, vilket skyddar sekretessen. För att förhindra
obehörig spridning av känslig information, kan olika enhetsfunktioner avaktiveras för
enskilda användare, medan visuella och hörbara påminnelselarm varnar dig om känslig
information från scannade original lämnas kvar i enheten. Gästutskrift möjliggör även
säker mobil utskrift ad hoc utan åtkomst till företagets nätverk.
För att få ännu mer kontroll innehåller den valfria kompletta uniFLOW-lösningen
imageWARE Secure Audit Manager Express. Det här avancerade paketet ger dig möjlighet
att upptäcka och förebygga eventuella försök att skriva ut, scanna, faxa eller kopiera
dokument med vissa nyckelord och varnar dig omedelbart vid eventuella överträdelser.
•

HDD-radering tar bort dolda bilder efter varje uppgift.

•

HDD-format tar bort och skriver över alla data på hårddisken i slutet av sin livslängd.

•

HDD-datakryptering hjälper till att skydda information även när hårddisken tas bort
och är nu FIPS 140-2-validerad på utvalda modeller.

•

En säkerhetskrets med sabotageskyddad programvara bidrar till att skydda lösenord
och krypteringsnycklar.

•

IPsec tillhandahåller säkerhet för data som skickas via nätverket

•

SMB 3.0 ger säker kryptering

•

Krypterad utskrift, scanning och säkra vattenstämplar
Om du vill ha mer information om vårt säkerhetsarbete, ska du kontakta våra lokala
representanter eller hänvisa till säkerhetsbroschyren "Skydda din arbetsplats".

1536944
Enkel
dokumentscanning Spåra kostnader
för utskrift,
scanning och
kopiering

Integrerad
mätaravläsning

* aktivering och installation krävs
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DOKUMENTETS
LIVSCYKEL
Effektivisera enkelt informationens arbetsflöde med en oöverträffad portfölj av
högkvalitativa serverlösa bildlösningar för hantering av digitala och fysiska dokument –
under hela livscykeln. Helt integrerade kompletta dokumentarbetsflöden möjliggör snabb
och effektiv inhämtning, arkivering och delning av information – vilket minskar beroendet
av pappersbaserade manuella processer och möjliggör effektivt samarbete. Stöd för
industristandarder som PCL och PostScript, möjliggör direkt integrering med dina IT-system.

ANVÄNDARUPPLEVELSE
En stort, mottagligt och intuitivt
utformat användargränssnitt
med touchskärm i färg och
intuitiva kontroller som på din
smartphone, gör det enkelt,
snabbt och smidigt att utföra
olika uppgifter. Med funktionen
Merged Home UI aktiveras
val av inställningar utifrån
tidigare användarinställningar
för strömlinjeformad
bearbetning och förfinad
användarupplevelse i alla
imageRUNNER ADVANCEenheter – så att arbetet går
vidare utan avbrott. Alla
modeller i portföljen utnyttjar
också samma skrivardrivrutiner,
samma inbyggda funktioner och
helt kompatibel programvara för
att minimera underhållsbördan.

INDIVIDUELL
ANPASSNING
Användarna kan anpassa
sin arbetsyta och sina
arbetsflöden med hjälp av
avancerad anpassning av
det som visas på skärmen,
enhetens funktioner och
inställningar med en
autentiseringstjänst som
Universal Login Manager eller
uniFLOW Online Express.

MÖJLIGGÖRANDE AV
MOBILT KONTOR
Skalbart stöd för flexibla
arbetssätt gör det möjligt
för medarbetare att hämta
in eller skriva ut dokument
i farten och snabbt koppla
sina mobila enheter direkt
till företagets arbetsflöden.
Bättre utnyttjande av mobila
arbetssätt – ger de anställda
möjlighet att tryggt komma
åt, hantera och bearbeta
dokument var som helst, när
som helst, på valfritt sätt –
och ta bort behovet av att
arbeta vid skrivbordet på
kontorsdatorn.

EN INTEGRERAD LÖSNING
FÖR ALLA FÖRETAG
Canons integrerade lösningar ger dig möjlighet att styra åtkomsten till enheten, tillämpa
utskriftsregler, övervaka och begränsa användning per användare.

uniFLOW FOR SMB
uniFLOW CAPTURE

UNIFLOW

UNIFLOW ONLINE

INLÄSNING
Effektivisera dokumentdigitaliseringen med kraftfulla scanningsfunktioner för imageRUNNER
ADVANCE Third Generation 3rd Edition-enheter. Samtidig dubbelsidig scanning ger snabba
resultat och standardsupport ingår för scanning och konvertering av dokument till sökbara
PDF-, Microsoft® Word- och Microsoft® PowerPoint-filer.
HANTERING
OCH BEARBETNING

UNIVERSAL
LOGIN MANAGER

UNIFLOW ONLINE
EXPRESS
Obegränsat antal enheter
1 till 10 enheter

1 till 5 enheter
Grundläggande
utskriftshantering för små
företag
Enhetsbaserad lösning
STANDARDFUNKTIONER*

1 till 25 enheter

Grundläggande lösning
för inläsning och
utskriftshantering som är
perfekt för små företag

Obegränsat antal användare
och enheter/moduler för
utskrift och scanning som är
perfekt för allt från små till
globala företag

Molnbaserad lösning

Molnbaserad lösning

STANDARDFUNKTIONER
FÖR ENHETEN**

ANVÄNDARABONNEMANG

Förbättrad lösning
för inläsning och
utskriftshantering som
är perfekt för små till
medelstora företag med
fristående modul för utskrift
och scanning
Serverbaserad lösning
LICENSAVTAL FÖR
ANVÄNDARE

Obegränsat antal enheter
Avancerad lösning
för inläsning och
utskriftshantering med flera
alternativ för medelstora till
internationella företag med
funktioner för kontor och
skrivarrum.
Serverbaserad lösning
LICENSAVTAL FÖR
ANVÄNDARE

Optimera informationsprocessen med smidig integrering med en mängd kraftfull
programvara från Canon och tredje part tack vare inbyggda MEAP- och MEAP Web-program.

Mer information om våra lösningar får du om du kontaktar våra lokala representanter eller läser
uniFLOW online-broschyren
UTSKRIFT
Du kan enkelt och säkert skicka digitala dokument till en mängd platser för delning,
arkivering och utskrift med imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition
Solutions.
ImageRUNNER ADVANCE -Third Generation 3rd Edition Portfolio erbjuder också flexibla
efterbehandlingsalternativ som häftning och omslag. Det här i kombination med Canons iW
DTP-programvara gör att det enkelt går att skapa och producera högkvalitativa proffsiga
dokument internt.
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VARFÖR CANON?
EXPERTIS
Canon är ett globalt erkänt varumärke
med över 80 års erfarenhet som omsätter
30,5 miljarder dollar globalt. Den unika
tillgången på maskinvara, programvara och
tjänster från en tillförlitlig leverantör har
säkerställt fortsatt lönsamhet.

HÅLLBARHET
Företagets engagemang för miljön är en
viktig del av Canons företagsfilosofi Kyosei
som betyder ”leva och arbeta tillsammans
för allas bästa, vår produktutveckling och
vår tillverkning”. Genom vår livscykelanalys
(LCA) har vi sänkt koldioxidutsläppen
genom att fokusera på varje steg i
produktens livscykel.

INNOVATION
Våra produkter och tjänster införlivar smartare
sätt att minimera informationssäkerhetshot.
Canons engagemang för banbrytande teknik har
lett till globala ansträngningar inom forskning
och utveckling för att behålla vår position som
världsledande inom teknisk innovation.

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

Cop
ie
r

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se

2018

ar
Ye

Har utsetts till bästa
produktserie av BLI
tre år i rad

Line of
th
FP
M

e

Utmärkelse

