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imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition
Ofise yönelik Renkli ve Siyah Beyaz çok işlevli akıllı cihaz serisi
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GÜVENLİĞİNİZİ ARTIRIN
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition portföyü, müşterilerin farklı
gereksinimleri için çok çeşitli modeller sunar. Üstelik tüm ürünler, bulut tabanlı güçlü
bir belge yakalama ve çıktı yönetim çözümü olan uniFLOW Online Express ile kusursuz
şekilde entegre edilmiştir. Portföydeki her model, dijital odaklı günümüz ofislerinin
ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik ve kolay kullanım temelinde
geliştirilen cihazlar, Bulut ve mevcut ekosistemler ile özelleştirilebilir entegrasyona
olanak tanır. Uygulamaların akıllı sisteme doğrudan eklenmesi, işlemleri kolaylaştırıp
esnek hale getirerek maksimum üretkenliği mümkün kılar. Donanımdan çok daha fazlası
olan imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition serisi, dönüşmekte olan
işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış teknoloji ve hizmetler sunar.

Ofis ekosistemi geliştikçe, kesintisiz bir iş akışı için yeni teknolojinin sorunsuz
entegrasyonu daha da önem kazanıyor. Veri yaşam döngüsü artık globalleşmiş bir iş
gücünü kapsadığından, yerleşik güvenlik önlemlerine olan ihtiyaç artıyor. Konum ne olursa
olsun, üretkenliğin artması için kullanıcı deneyimi kolay anlaşılabilir ve esnek olmalıdır.
İşletmelerin, çalışanların masaları ile ofis
panolarından bulut sunucularına ve mobil
cihazlara kadar çeşitli basılı veya dijital
biçim ve konumlardaki birden çok belgeyi
güvenle bir araya getirerek hızlıca bilgi
toplaması, sunması ve paylaşması gerekir.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation
3rd Edition portföyü, Bulut ile sorunsuz
entegrasyon için tasarlanan kullanımı kolay,
güvenli ve proaktif bir iş platformudur.

Veri güvenliğine yönelik önlemler ve
entegre edilmiş uniFLOW Online Express
çözümü, müşteri gizliliğinin korunmasını
sağlarken güvenilir bir belge yaşam
döngüsü yönetimi sunar. Esneklik ve gelir
faktörleri göz önünde bulundurularak
modern ofis ortamları için tasarlanan bu
kullanıcı odaklı uyarlanabilir çözüm, hem
üretkenliği hem de veri korumasını eşit
olarak ve sağlam bir şekilde destekler.
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GÜVENLİK İÇİN
TASARLANDI

BASITLEŞTIRILMIŞ
YÖNETIM
SUNUCUSUZ SİSTEME GEÇİŞİN AVANTAJLARI
ARTIRILMIŞ ÜRETKENLIK
Bulutta barındırılan bir işletme
uygulaması, iş süreçlerinizi
kolaylaştırmanın yanı sıra Buluta
Tarama gibi modern teknolojilere
erişmenize olanak tanır ve ICT
görevlerinde (ve risklerinde) dış kaynak
kullanarak, odak noktanızı yeniden
temel etkinliklere yönlendirmenize
yardımcı olur.

MALIYET YÖNETIMI
Sunucusuz sisteme geçmek BT altyapısı,
platform ve uygulama maliyetlerinizi
azaltabilir. ICT yatırımları, bütçe ayarlamasını
basitleştirmeye ek olarak kuruluş maliyetlerini
azaltır ve kullanıcıların baskı işlemlerine
yönelik eksiksiz bir görünürlük sağlar. Bu
sayede baskı maliyetlerini yönetebilir, israfa
yol açan eylemlerin değiştirilmesine yardımcı
olabilir ve hatta özelliklere veya cihazlara
erişimi departman, çalışma grubu ya da birey
bazında kısıtlayabilirsiniz.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

MERKEZI KONTROL

BIRLEŞIK ÜRÜN YAZILIMI
PLATFORMU

imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 3rd Edition portföyü
standart olarak, kullanıma hazır
bir çevrimiçi hepsi bir arada baskı
yönetim çözümü olan uniFLOW
Online Express* ile birlikte
sunulur. Mevcut işlemlerinizle
sorunsuz şekilde çalışır, baskıyla
ilgili maliyetleri kontrol altına
alır, gelişmiş belge güvenliği
(verilerinizi ve fikri mülkiyet
haklarınızı korumaya yönelik)
sağlar ve çalışan verimliliğini artırır.
Daha fazla işlevsellik için uniFLOW
Online'a veya çok daha üst
düzey denetim olanakları sunan
tam özellikli bağımsız uniFLOW
ürününe geçiş yapabilirsiniz.

Self servis yapılandırma
seçeneklerini destekleyen ve
gelecek güncelleştirmeler
kullanıma sunulduğu anda
yükseltme özelliği içeren güncel,
esnek bir ICT ortamından
yararlanması sayesinde büyümeye
ve gereksinimler kapsamında
değişiklik yapmaya olanak tanır.
Uzaktan tanılama ve destek
olanakları, hem arıza sürelerini
hem de yönetimsel müdahaleleri
en aza indirgeyerek ekstra
yardım sağlayabilir. imageWARE
Yönetim Konsolunu kullanarak,
uluslararası sınırlar da dahil
olmak üzere filonuzun tamamını
merkezi bir kontrol noktasından
yönetebilirsiniz.

Canon'un imageRUNNER
ADVANCE Third Generation
3rd Edition makineleri, hiç
olmadığı kadar tutarlı bir
kullanıcı ve yönetim deneyimi
sunan Birleşik Ürün Yazılımı
Platformu'nu çalıştırır. Ortaya
çıkan yeni güvenlik açıklarını
veya rağbet gören özellikleri
sürekli olarak izleyip belirliyor
ve güncelleştirilmiş özellikleri
filonuzdaki tüm cihazlara
iletiyoruz. Bu da cihazlarınızın
en yeni özelliklere, işlevlere
ve güvenlik önlemlerine
sahip olmasını sağlayarak
hem yatırımınızın değer
kazanmasına hem de işletmenizin
gelecekteki olası değişikliklerden
etkilenmemesine olanak tanıyor.

Bulut Tabanlı
Altyapı

Esnek Kimlik
Doğrulaması

1536944
Basit Belge
Tarama

Entegre Sayaç Okuma
Baskı, Tarama ve
Fotokopi
Maliyetlerini
İzleme

Canon, kuruluşunuzun gizli bilgilerinin korunmasına önem verir. Hem yaşam ömrü
süresince bilgilerinizin gizliliğini, erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini sağlamaya yardımcı
olan güvenlik özelliklerimizin hem de donanım, yazılım ve hizmetlerimizin sorunsuz
entegrasyonu sayesinde, imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition
platformu artık eskisinden çok daha güvenli.
Sistemin başlangıçta doğrulanması, kullanıcıların programları Root of Trust (ROT)
temelinde güvenle açmasına olanak tanır. Bu temel güvenlik özelliği, bilgisayar
korsanlarının kuruluşların en değerli bilgilerinin önemli bir kısmını barındıran Çok İşlevli
Yazıcılarda (MFP'ler) güvenlik mekanizmalarını aşabilmesine engel olur.
Bununla birlikte, Syslog verileri de cihazla ilgili gerçek zamanlı güvenlik bilgileri sağlar. Bu
bilgiler, yetkin bir üçüncü taraf çözümü aracılığıyla endüstri onaylı standartlar kullanılarak
analiz edilebilir olmanın yanı sıra portföyün, her türlü Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi
(SIEM) sunucusuyla entegrasyonunu iyileştirir.
Cihazlarda oturum açılırken gerçekleştirilen kullanıcı kimlik doğrulaması, mobil
cihazlardan gönderilen işlerin bile duyurulana kadar güvenle saklanmasını sağlayarak
gizliliği korur. Hassas bilgilerin yetkisiz dağıtımını önlemeye yardımcı olmak amacıyla,
belirli kullanıcılar için çeşitli cihaz işlevleri devre dışı bırakılabilir. Ayrıca, taranan orijinal
belgelerle ilgili hassas bilgilerin cihazda bırakılması durumunda, Original Reminder görsel
ve işitsel bildirimler göndererek sizi uyarır. Misafir baskı alma özelliği ise özel mobil
baskıları, şirket ağınıza erişmeden güvenli bir şekilde alma olanağı sunar.
Opsiyonel uniFLOW çözümü, daha da fazla kontrol için imageWARE Secure Audit
Manager Express desteği içerir. Bu gelişmiş paket, her türlü ihlal durumunda sizi anında
uyarma özelliği sayesinde belirli anahtar kelimelerin kullanıldığı baskı, tarama, faks veya
fotokopi girişimlerini fark edip engellemenize olanak tanır.
•

HDD Silme özelliği her görevden sonra gizli görüntüleri kaldırır.

•

HDD Biçimlendirme özelliği, kullanım ömrü sonunda sabit diskteki tüm verileri kaldırır
ve bunların üzerine yazar.

•

Şu anda seçili modellerde FIPS 140-2 onaylı olarak sunulan HDD Veri Şifreleme
özelliği, sabit disk silindikten sonra bile bilgilerin korunmasına yardımcı olur.

•

Kurcalamaya karşı dayanıklı donanımdan üretilen güvenlik yongası, parolaların ve
şifreleme anahtarlarının korunmasına yardımcı olur.

•

IPsec, ağ içinde uçtan uca hareket halinde olan verilerin güvenliğini sağlar

•

SMB 3.0, güvenli şifrelemeye olanak tanır

•

Şifrelenmiş baskı ile tarama ve Güvenli Filigran
Sunduğumuz güvenlik olanakları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen yerel temsilcilerimizle
iletişime geçin veya "Ofisinizi Koruma" başlıklı Güvenlik Broşürümüzü inceleyin.

* etkinleştirme ve kurulum gereklidir
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BELGE YAŞAM
DÖNGÜSÜ

Dijital ve fiziksel belgelerin yaşam döngüleri boyunca yönetimi için tasarlanmış yüksek
kaliteli, sunucusuz görüntüleme çözümleri sunan rakipsiz portföyle, bilgi iş akışlarınızı
zahmetsizce kolaylaştırın. Tamamen entegre edilmiş uçtan uca belge iş akışları bilgilerin
hızlı ve etkili bir şekilde yakalanmasını, arşivlenmesini ve paylaşılmasını sağlayarak,
kağıt bazlı manuel işlemlere olan bağımlılığınızı azaltıp etkili işbirliğini kolaylaştırır. PCL
ve PostScript gibi endüstri standartlarının desteklenmesi, BT sistemlerinizle doğrudan
entegrasyona olanak tanır.
KULLANICI DENEYIMI
Geniş, yanıt hızı yüksek ve
kolayca anlaşılabilecek şekilde
tasarlanmış kullanıcı arabirimi;
renkli dokunmatik ekranı ve
akıllı telefona benzer kontrol
mekanizmaları sayesinde
görevleri hızla ve zahmetsizce
yerine getirmenizi sağlar.
Birleştirilmiş Home UI işlevi,
önceki kullanıcı tercihlerine
göre ayar seçimine olanak tanır.
Bu da tüm imageRUNNER
ADVANCE cihazlarında işleme
sürecini kolaylaştırıp daha iyi
bir kullanıcı deneyimi sağlar;
böylece işler sorunsuz şekilde
ilerler. Ayrıca, portföydeki her
modelin aynı yazıcı sürücülerini,
aynı dahili özellikleri ve
tamamen uyumlu yazılımı
kullanması sayesinde bakım
yükünüz azalır.

KIŞISELLEŞTIRME
Universal Login Manager veya
uniFLOW Online Express gibi
kimlik doğrulama hizmetleriyle
kullanıcılar; ekran gösteriminin,
cihaz işlevlerinin ve ayarların
gelişmiş kişiselleştirme
özelliklerinden yararlanarak
çalışma alanlarını ve iş akışlarını
özelleştirebilir.

MOBIL OFIS
OLANAKLARI
Esnek çalışma uygulamalarına
yönelik ölçeklenebilir destek,
çalışanlara hareket halindeyken
belgeleri güvenle yakalama
veya yazdırma ve mobil
cihazlarını iş akışlarına hızlıca
bağlama olanağı sunar.
Çalışanlarınıza istedikleri
zaman, istedikleri yerden
ve istedikleri yöntemle
güvenli bir şekilde belgelere
erişme, belgeleri yönetme
ve işleme olanakları sunarak
hem daha iyi mobil çalışma
uygulamalarını benimseyin hem
de ofis bilgisayarından çalışma
zorunluluğunu ortadan kaldırın.

YAKALAMA
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition cihazlarının güçlü tarama
özellikleriyle, belge dijitalleştirme işlemlerinizi kolaylaştırın. Eş zamanlı olarak çift taraflı
tarama, hızlı sonuçlar almanızı sağlar. Ayrıca belgeleri tarama ve Aranabilir PDF, Microsoft®
Word ve Microsoft® PowerPoint biçimlerine dönüştürme desteği standart olarak sunulur.
YÖNETIM
VE IŞLEME

Yerleşik olarak sunulan MEAP ve MEAP Web uygulama platformları sayesinde, güçlü Canon
ve üçüncü taraf yazılımlarıyla sorunsuz şekilde entegrasyon gerçekleştirebilir, bilgi süreçlerinizi
optimize edebilirsiniz.

ÇIKTI
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition çözümleriyle dijital belge çıktılarınızı
paylaşım, arşivleme veya yazdırma için çok sayıda farklı hedefe kolayca ve güvenle
gönderebilirsiniz.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition portföyü ayrıca zımbalama, belge
yerleştirme gibi esnek sonlandırma seçenekleri de sunar. Bu özellikler Canon'un iW Desktop
yayın yazılımıyla birlikte kullanıldığında yüksek kaliteli, profesyonel görünümlü belgelerin
şirket içinde kolayca oluşturulmasını ve üretilmesini sağlar.
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TÜM IŞLETMELER IÇIN ENTEGRE ÇÖZÜM
Canon'un entegre çözümleri size cihaz erişimini denetleme, baskı ilkeleri uygulama, çıktı izleme ve
kullanıcı bazında kullanım kısıtlamaları uygulama olanakları sunar.

SMB için uniFLOW
uniFLOW CAPTURE

uniFLOW

UNIFLOW ONLINE
UNIVERSAL
LOGIN MANAGER

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 ila 25 cihaz

Küçük İşletmeler İçin İdeal
Temel Yakalama ve Çıktı
Yönetimi Çözümü

Sınırsız kullanıcı ve cihaz /
Baskı ve Tarama Modülleri /
Küçük İşletmelerden Küresel
Kuruluşlara Kadar İdeal

Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler İçin İdeal Gelişmiş
Yakalama ve Çıktı Yönetimi
Çözümü / Baskı ve Tarama
gereksinimleri için Bağımsız
Modül

Bulut tabanlı çözüm

Bulut tabanlı çözüm

Sunucu tabanlı çözüm

STANDART CİHAZ
İŞLEVLERİ**

KULLANICI ABONELİĞİ

KULLANICI LİSANSI

Sınırsız cihaz
1 ila 10 cihaz

1 ila 5 cihaz
Küçük İşletmeler İçin Temel
Çıktı Yönetimi
Cihaz tabanlı çözüm
STANDART CİHAZ
İŞLEVLERİ*

Sınırsız cihaz
Orta Ölçekli İşletmeler
ve Küresel Kuruluşlar için
birden fazla seçenekli
Gelişmiş Yakalama ve Çıktı
Yönetimi Çözümü / Ofis ve
Baskı Odası özellikleri.
Sunucu tabanlı çözüm
KULLANICI LİSANSI

Çözümlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen yerel temsilcilerimizle iletişime geçin veya
uniFLOW Online broşürümüzü inceleyin
* Yükleme, etkinleştirme ve kurulum gereklidir
** Etkinleştirme ve kurulum gereklidir
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NEDEN CANON?
UZMANLIK
80 yılı aşkın deneyimi ve on yıldan uzun bir
süreçte dünya çapında ulaştığı 30,5 milyar ABD
Doları tutarındaki satış rakamıyla Canon, global
ölçekte güvenilen bir markadır. Donanım, yazılım
ve hizmetlerin benzersiz bir şekilde tek bir
güvenilir sağlayıcıdan dağıtılması, sürdürülebilir
kârlılığa olanak sağlamıştır.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
Canon'un çevreyle ilgili taahhütleri, Kyosei
Kurumsal Felsefemiz olan "Kamu yararı için
bir arada çalışma ve yaşama" prensibinin,
ürün tasarımımızın ve üretimimizin ayrılmaz
bir parçasıdır. Yaşam Ömrü Değerlendirme
(LCA) Sistemimiz aracılığıyla, ürün yaşam
ömrünün her aşamasında titizlikle çalışarak
karbondioksit salınımını azalttık.

YENILIK
Ürün ve hizmetlerimiz, bilgi güvenliği tehditlerini
en aza indirmeye yönelik akıllı yöntemleri bir
araya getirir. Canon'un öncü teknolojilere olan
bağlılığı, teknolojik yenilik alanında dünya lideri
konumumuzu korumaya yönelik global Ar-Ge
çalışmalarını teşvik etmiştir.
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