أمان مضمون
وتصميم سهل
اإلصدار الثالث من الجيل الثالث للفئة imageRUNNER ADVANCE
مجموعة األجهزة الذكية متعددة الوظائف للطباعة المكتبية باأللوان واألبيض واألسود
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مجموعة اإلصدار الثالث
من الجيل الثالث للفئة
IMAGERUNNER
ADVANCE
تأمين مستقبلك
أمرا أساسيًّا آللية العمل من دون انقطاع .تتضمن
مع تطور نظام المكتب الموفر للطاقة ،أصبح التكامل السلس مع التكنولوجيا الجديدة ً
دورة حياة البيانات اآلن قوة عاملة عالمية مع تزايد الحاجة إلى تضمين إجراءات أمنية .يجب أن تكون تجربة المستخدم سهلة ومرنة لزيادة
اإلنتاجية ،بغض النظر عن الموقع.
يجب على الشركات جمع المعلومات وعرضها ومشاركتها بسرعة ،تضمن إجراءات أمان البيانات والحلول المدمجة لبرنامج
 uniFLOW Online Expressحماية بيانات العميل السرية،
فضالً عن الجمع بين المستندات المتعددة من مختلف األشكال
المطبوعة أو الرقمية ومواقعها – وذلك من مكاتب الموظفين وخزائن مع توفير إدارة موثوق بها لدورة حياة المستندات .مع مراعاة المرونة
المكاتب إلى خوادم الشبكة السحابية واألجهزة المحمولة .تُعد مجموعة والعائد ،يتميز هذا الحل القابل للتكيف والمر َّكز على المستخدم
والمخصص لبيئة المكتب الحديث بأنه يدعم بقوة اإلنتاجية وحماية
اإلصدار الثالث من الجيل الثالث للفئة imageRUNNER
 ADVANCEنظا ًما أساسيًّا للشركة سهل االستخدام وآمنًا واستباقيًّا البيانات بالقدر نفسه.
ومصم ًما من أجل التكامل السلس مع الشبكة السحابية.

تحسين مستوى األمان
تتضمن مجموعة اإلصدار الثالث من الجيل الثالث للفئة  imageRUNNER ADVANCEمجموعة واسعة من الطرز تناسب متطلبات
العمالء المختلفة ،فضالً عن أن المنتجات الفردية جميعها تتكامل تما ًما مع برنامج  – uniFLOW Online Expressوهو حل فائق
صا لتصوير المستندات وإدارة المخرجات عبر الشبكة السحابية .وقد تم تصميم كل طراز داخل المجموعة لتلبية
اإلمكانات مص َّمم خصي ً
احتياجات المكاتب التي تركز على التكنولوجيا الرقمية حاليًا .تسمح هذه األجهزة بالتكامل القابل للتخصيص مع الشبكة السحابية وأنظمة
المكاتب الحالية الموفرة للطاقة ،مع التركيز على األمان وسهولة االستخدام .باإلضافة إلى ذلك ،يتيح لك تضمين التطبيقات مباشرة في النظام
الذكي الحصول على عمليات مرنة ومبسطة لتحقيق أقصى قدر من اإلنتاجية .باعتبارها أكثر من مجرد أجهزة ،تقدم مجموعة اإلصدار الثالث
صا لتالئم احتياجات تطور األعمال.
من الجيل الثالث للفئة  imageRUNNER ADVANCEتكنولوجيا وخدمات مصممة خصي ً
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اإلدارة
المبسطة

األمان حسب
التصميم
ال تتهاون  Canonفي حماية المعلومات السرية الخاصة بمؤسستك .وأصبح اآلن النظام األساسي لإلصدار الثالث من الجيل الثالث للفئة
 imageRUNNER ADVANCEأكثر أمانًا من أي وقت مضى بفضل التكامل السلس مع األجهزة والبرامج والخدمات لدينا ،ومجموعة
من اإلمكانات األمنية التي تساعد على ضمان سرية معلوماتك والوصول إليها وتوفرها خالل دورة حياتها.

مزايا العمل من دون خادم
زيادة اإلنتاجية
يمكن أن تسهل تطبيقات األعمال المستضافة على الشبكة
السحابية عملياتك التجارية ،وتتيح لك الوصول إلى التقنيات
الحديثة مثل المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية ،وتساعدك
على استعادة التركيز على األنشطة األساسية من خالل
االستعانة بمصادر خارجية ألداء مهام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (والمخاطر).

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
تأتي مجموعة اإلصدار الثالث من الجيل الثالث
للفئة imageRUNNER ADVANCE
بصورة قياسية مع برنامج uniFLOW
 – Online Express*وهو خدمة شاملة
وجاهزة لالستخدام إلدارة الطباعة عبر اإلنترنت.
وهي تعمل بسالسة مع عملياتك الحالية وتخفِّض
التكاليف المتعلقة بالطباعة وتوفر لك تحسين أمان
المستندات لحماية بياناتك وحقوق الملكية الفكرية
وزيادة إنتاجية الموظفين.
للحصول على وظائف إضافية ،يمكنك االنتقال
إلى  uniFLOW Onlineأو إلى منتج
 uniFLOWالمستقل الكامل الذي يوفر مستوى
تحكم أكبر.

إدارة التكاليف
يمكن أن يؤدي العمل من دون خادم إلى تقليل تكاليف البنية األساسية
لتكنولوجيا المعلومات والنظام األساسي والتطبيق .من السهل وضع
ميزانية الستثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع الميزة
اإلضافية لتكاليف بدء التشغيل المنخفضة من خالل رؤية كاملة
لسلوكيات الطباعة لدى المستخدمين .ويمكنك إدارة تكاليف الطباعة
والمساعدة على تغيير إجراءات الفاقد وكذلك الحد من إمكانية
الوصول إلى الميزات أو األجهزة أو تقييدها حسب اإلدارة أو
مجموعة العمل أو الفرد.

تحكم مركزي

النظام األساسي الموحد للبرنامج الثابت

تعمل أجهزة اإلصدار الثالث من الجيل الثالث
تتيح لك االستفادة من بيئة تكنولوجيا المعلومات
للفئة  imageRUNNER ADVANCEعلى
واالتصاالت الحديثة والمرنة النمو وإجراء
تشغيل النظام األساسي الموحد للبرنامج الثابت،
تغييرات على المتطلبات ،فضالً عن أنها تدعم
وهذا ما يوفر تجربة أكثر اتساقًا من أي وقت
خيارات تكوين الخدمة الذاتية وتقدم لك ترقية
مضى للمستخدم واإلدارة .نحن نراقب الثغرات
فورية عند توفر التحديثات المستقبلية .يمكن أن
يساعد التشخيص والمساعدة عن بُعد بصورة أكبر األمنية التي تظهر أو الميزات المطلوبة ونحددها
باستمرار ،ونعزز اإلمكانات الحديثة في جميع
على الحد من التكاليف عن طريق تقليل فترات
التوقف باإلضافة إلى التدخالت اإلدارية .باستخدام أجهزة المجموعة حتى تظل متطورة من حيث
المزايا والوظائف والتدابير األمنية ،وهذا ما يسمح
برنامج imageWARE Management
بزيادة قيمة استثماراتك ومواكبة أعمالك للمستقبل.
 ،Consoleيمكنك االستمتاع بنقطة تحكم
مركزية عبر المجموعة بالكامل  -بما في ذلك
الحدود الدولية.

يعني التحقق من النظام عند بدء التشغيل أنه يمكن للمستخدمين فتح البرامج بأمان وفقًا لمجموعة جذور الثقة ( .)ROTوهذه الميزة األمنية
الفطرية تمنع المتطفلين من اتخاذ خطوات جانبية لآلليات األمنية للطابعات متعددة الوظائف ( )MFPsالتي تتضمن بعض المعلومات الق ِيّمة
للغاية لدى المؤسسات.
توفر بيانات سجل النظام أيضًا معلومات األمان الخاصة بالجهاز في الوقت الحقيقي ،والتي يمكن تحليلها من خالل حل مناسب تابع لجهة
خارجية باستخدام معايير الصناعة المعترف بها وتعزيز تكامل المجموعة مع أي من خوادم معلومات األمان وإدارة األحداث (.)SIEM
ويعني تسجيل الدخول لمصادقة المستخدم على األجهزة أنه يمكن كذلك االحتفاظ بالمهام التي يتم إرسالها من الهواتف المحمولة بأمان حتى
يتم إصدارها لحماية البيانات السرية .للمساعدة على منع النشر غير المصرح به للمعلومات الحساسة ،يمكن تعطيل وظائف الجهاز المختلفة
للمستخدمين الفرديين ،بينما تنبهك إشعارات التذكير األصلية المرئية والمسموعة عند ترك المعلومات الحساسة من النُسخ األصلية الممسوحة
ضوئيًّا على الجهاز .وتتيح لك الطباعة الخارجية الطباعة بأمان عبر األجهزة المحمولة المخصصة من دون الوصول إلى شبكة شركتك.
لمزيد من التحكم ،يتضمن حل  uniFLOWالكامل االختياري برنامج .imageWARE Secure Audit Manager Express
وتمنحك هذه الحزمة المتقدمة إمكانات الكتشاف أي محاولة لطباعة المستندات أو مسحها ضوئيًّا أو نسخها أو إرسالها بالفاكس ومنعها
فورا بأي انتهاكات.
باستخدام كلمات رئيسية معينة  -لتنبيهك ً
•يزيل برنامج  HDD Eraseالصور الكامنة بعد كل مهمة.
•يزيل برنامج  HDD Formatجميع البيانات الموجودة على القرص الصلب ويستبدلها في نهاية فترة حياتها.
وجار اآلن التحقق من صحة
•يساعد برنامج  HDD Data Encryptionعلى حماية المعلومات حتى بعد إزالة القرص الصلب،
ٍ
 FIPS 140-2في ُ
ط ُرز محددة.
•تساعد شريحة األمان المزودة بأجهزة مقاومة للتالعب على حماية كلمات المرور ومفاتيح التشفير.
•يوفر  IPsecاألمان للبيانات أثناء عبور الشبكة
•يوفر  SMB 3.0التشفير اآلمن
•تشفير الطباعة والمسح الضوئي وتأمين العالمة المائية
لمزيد من التفاصيل حول عروض األمان لدينا ،يُرجى االتصال بمندوبينا المحليين أو الرجوع إلى كتيب Security Brochure
.‘Protecting your Office’

بنية أساسية
تستند إلى الشبكة
السحابية

مصادقة مرنة

1536944
قراءة العداد المتكاملة
تعقب تكاليف
الطباعة والمسح
الضوئي والنسخ

مسح ضوئي
للمستندات بمنتهى
البساطة

* يلزم التنشيط واإلعداد

4

اإلصدار الثالث من الجيل الثالث للفئة imageRUNNER ADVANCE

اإلصدار الثالث من الجيل الثالث للفئة imageRUNNER ADVANCE

5

دورة حياة المستند
يمكنك تسهيل آليات عمل المعلومات لديك من دون عناء باستخدام مجموعة ال مثيل لها من حلول التصوير عالية الجودة التي ال تستند على
الخادم إلدارة المستندات الرقمية والمادية  -طوال دورة حياتها .وتم ِ ّكنك آليات عمل المستندات الشاملة والمتكاملة تما ًما من تصوير المعلومات
وحفظها ومشاركتها بسرعة وفعالية – وهذا ما يقلل من اعتمادك على العمليات اليدوية الورقية ويسهل التعاون الفعال .ويتيح لك دعم معايير
الصناعة مثل  PCLو PostScriptالتكامل المباشر مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك.

تجربة المستخدم
واجهة مستخدم كبيرة وسريعة االستجابة
ومص َّممة بمنتهى السهولة مع شاشة باأللوان
تعمل باللمس وإمكانية تحكم تنفذ المهام بسرعة
ومن دون عناء مثل التحكم في الهاتف الذكي.
تم ّكِنك وظيفة واجهة المستخدم الرئيسية
المدمجة من تحديد اإلعداد وفقًا لتفضيالت
المستخدم السابقة لتسهيل المعالجة وتحسين
تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الفئة
 - imageRUNNER ADVANCEبحيث
يستمر العمل من دون حدوث أي عوائق.
وتستخدم كذلك جميع الطرز الموجودة في
المجموعة برامج تشغيل الطباعة نفسها
والميزات الداخلية والبرامج المتوافقة تما ًما
نفسها لتقليل عبء الصيانة لديك.

التخصيص الفردي
يمكن للمستخدمين تخصيص مساحة العمل
وآليات العمل لديهم باستخدام التخصيص
المتقدم للعرض على الشاشة ووظائف
الجهاز واإلعدادات مع خدمة مصادقة مثل
 Universal Login Managerأو
.uniFLOW Online Express

تطبيق MOBILE OFFICE
ENABLEMENT
يسمح دعم ممارسات العمل المرنة الذي يمكن
توسيع نطاقه للموظفين بتصوير المستندات
أو طباعتها بأمان أثناء التنقل ،وربط أجهزتهم
المحمولة مباشرة بآليات العمل بمنتهى السهولة.
يمكنك تعزيز اعتماد ممارسات العمل األفضل
على األجهزة المحمولة وتميكن موظفيك من
الوصول إلى المستندات وإدارتها ومعالجتها
بأمان في أي مكان وفي أي وقت وبأي طريقة
واالستغناء عن الحاجة إلى العمل من مكاتبهم
على جهاز الكمبيوتر المكتبي.

حل متكامل يناسب جميع الشركات
تمنحك الحلول المتكاملة من  Canonالقدرة على التحكم في الوصول إلى األجهزة وتطبيق سياسات الطباعة ومراقبة المخرجات وتقييد االستخدام بواسطة
المستخدم.

التصوير

uniFLOW FOR SMB
uniFLOW CAPTURE

يمكنك تسهيل استخدام الحلول الرقمية للمستندات باستخدام إمكانات المسح الضوئي الفائقة ألجهزة اإلصدار الثالث من الجيل الثالث للفئة
 .imageRUNNER ADVANCEيوفر المسح الضوئي على الوجهين في الوقت نفسه نتائج سريعة ،ويتم تضمين الدعم القياسي لمسح
المستندات ضوئيًّا وتحويلها إلى  PDFقابل للبحث فيه و Microsoft® Wordو.Microsoft® PowerPoint
برنامج UNIVERSAL
LOGIN MANAGER
اإلدارة
والمعالجة

يمكنك تحسين عمليات معالجة المعلومات لديك من خالل التكامل السلس مع مجموعة من البرامج فائقة اإلمكانات من  Canonوالجهات الخارجية
بفضل النظم األساسية لتطبيقات  MEAPو MEAP Webالمضمنة.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

UNIFLOW ONLINE

من جهاز واحد إلى  25جهازً ا
أجهزة غير محدودة
من جهاز واحد إلى  10أجهزة

من جهاز واحد إلى  5أجهزة
إدارة المخرجات األساسية للشركات
الصغيرة
حل مستند إلى األجهزة

حل إدارة التصوير والمخرجات األساسية
المثالي للشركات الصغيرة
حل مستند إلى الشبكة السحابية
وظائف الجهاز القياسية**

uniFLOW

عدد غير محدود من المستخدمين واألجهزة /
وحدات للطباعة والمسح الضوئي  /مثالي
للشركات الصغيرة والمؤسسات العالمية
حل مستند إلى الشبكة السحابية
اشتراك المستخدم

حل محسَّن إلدارة التصوير والمخرجات
مثالي للشركات الصغيرة إلى الشركات
متوسطة الحجم  /وحدة مستقلة لتلبية
متطلبات الطباعة والمسح الضوئي
حل مستند إلى الخادم
ترخيص المستخدم

أجهزة غير محدودة
حل متقدم إلدارة التصوير والمخرجات مزود
بخيارات متعددة للشركات متوسطة الحجم
إلى المؤسسات العالمية  /إمكانات المكاتب
وغرف الطباعة.
حل مستند إلى الخادم
ترخيص المستخدم

وظائف الجهاز القياسية*

المخرجات
يمكنك إرسال مستندات المخرجات الرقمية بسهولة وأمان إلى العديد من الوجهات لمشاركتها أو حفظها أو طباعتها باستخدام حلول اإلصدار الثالث
من الجيل الثالث للفئة .imageRUNNER ADVANCE
وتوفر مجموعة اإلصدار الثالث من الجيل الثالث للفئة  imageRUNNER ADVANCEخيارات اإلنهاء المرنة ،مثل التدبيس وإدخال
المستندات ،إلى جانب برنامج النشر  iW Desktopمن  Canonالذي يوفر إمكانية إنشاء مستندات عالية الجودة واحترافية وإنتاجها بصورة
بسيطة داخليًّا.
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لمزيد من التفاصيل حول حلولنا ،يُرجى االتصال بمندوبينا المحلىين أو الرجوع إلى كتيب uniFLOW Online brochure
* يلزم التثبيت والتنشيط واإلعداد
** يلزم التنشيط واإلعداد
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لماذا تختار Canon؟
الخبرة

تُعد  Canonعالمة تجارية جديرة بالثقة على مستوى العالم ولديها أكثر
من  80عا ًما من الخبرة ،حيث حققت أكثر من  30,5مليارات دوالر في
جميع أنحاء العالم على مدى عشر سنوات .يضمن التوفير الفريد من نوعه
مورد واحد جدير بالثقة استمرار تدفق
لألجهزة والبرامج والخدمات من ِ ّ
األرباح.

االستدامة
يُعد التزام  Canonتجاه البيئة جز ًءا ال يتجزأ من فلسفة Kyosei
التي اعتمدتها الشركة "العيش والعمل معًا من أجل الصالح العام
وتصميم منتجاتنا وتصنيعها" .من خالل نظام تقييم دورة الحياة
( )LCAلدينا ،انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق
التركيز على كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج.

االبتكار

تتضمن منتجاتنا وخدماتنا طرقًا أكثر ذكا ًء للحد من تهديدات أمن المعلومات.
أدى تفاني  Canonفي التقنيات الرائدة إلى جهود عالمية في مجال البحث
والتطوير للحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة عالميًّا في االبتكارات التقنية.
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