PŘIROZENĚ ZABEZPEČENÉ,
INTUITIVNĚ OVLÁDANÉ
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III. edice zařízení imageRUNNER ADVANCE 3. generace
Řada barevných a černobílých chytrých multifunkčních zařízení pro kanceláře

PORTFOLIO
III. EDICE ZAŘÍZENÍ
imageRUNNER
ADVANCE 3.
GENERACE
ZABEZPEČTE SI
BUDOUCNOST
Vzhledem k vývoji kancelářských prostředí je bezproblémová integrace nových
technologií klíčová k zajištění nepřerušovaných pracovních postupů. Cykly životnosti
dat nyní zahrnují globální pracovní sílu s rostoucí potřebou vestavěných bezpečnostních
opatření. Uživatelské prostředí musí být intuitivní a flexibilní, aby se zajistilo zvýšení
produktivity bez ohledu na umístění.
Firmy musí rychle shromáždit, prezentovat
a sdílet informace a bezpečně spojit
dohromady více dokumentů v různých
tištěných nebo digitálních formátech
a umístěních (od dokumentů z pracovních
stolů zaměstnanců a skříní v kancelářích
po dokumenty na cloudových serverech
a mobilních zařízeních). Portfolio III. edice
zařízení imageRUNNER ADVANCE 3.
generace je intuitivní, bezpečnou a proaktivní
platformou pro firmy, která je určená pro
bezproblémovou integraci s cloudem.

Opatření na ochranu dat a integrované řešení
uniFLOW Online Express zajišťují zákazníkům
ochranu důvěrných informací a současně
zajišťují spolehlivou správu během životního
cyklu dokumentů. S ohledem na flexibilitu
a příjmy podporuje toto adaptabilní
řešení zaměřené na uživatele pro moderní
kancelářská prostředí stejným dílem
produktivitu i ochranu dat.

ZVYŠTE SVOJI BEZPEČNOST
Portfolio III. edice zařízení imageRUNNER ADVANCE 3. generace zahrnuje širokou řadu modelů
splňujících požadavky různých zákazníků. Do všech produktů je důsledně integrováno řešení
uniFLOW Online Express – výkonné řešení pro snímání dokumentů z cloudu a správu výstupu.
Všechny modely v rámci portfolia jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám dnešních
digitálně zaměřených kanceláří. Zařízení umožňují přizpůsobitelnou integraci s cloudem
a stávajícími kancelářskými prostředími se zaměřením na bezpečnost a intuitivní ovládání.
Přidání aplikací přímo do chytrého systému umožňuje zvýšení flexibility a efektivity procesů pro
zajištění maximální produktivity. Řada III. edice modelů imageRUNNER ADVANCE 3. generace
není jen hardware – nabízí také přizpůsobenou technologii a služby, které vyhovují potřebám
firem procházejících transformací.

C256i/C356i III

C3500 III

A4

525/615/715 II*

A4

C5500 III

C7500 III

Barevný formát A3

4500 III

6500 III

8500 III

Černobílý formát A3

*525/615/715 – aktuálně k dispozici pouze jako modely II. edice.
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ZABEZPEČENÍ
PODLE PLÁNU

ZJEDNODUŠENÁ
SPRÁVA
VÝHODY POUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÍ BEZ SERVERU
ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA
Firemní aplikace hostovaná v cloudu
může zefektivnit vaše firemní procesy,
poskytnout vám přístup k moderním
technologiím, jako je Scan-to-Cloud,
a prostřednictvím outsourcingu úkolů
(a rizik) ICT vám může pomoci opětovně
se zaměřit na stěžejní úkoly.

SPRÁVA NÁKLADŮ
Díky používání řešení bez serveru můžete snížit
náklady za svou infrastrukturu IT, platformu
a aplikace. Investice ICT jsou z hlediska
rozpočtu jednodušší a navíc díky nim získáte
bonus v podobě nižších počátečních nákladů
a úplný přehled o tiskových akcích uživatelů,
což vám pomůže spravovat náklady na tisk,
pomáhat při změně zbytečně prováděných
akcí, a dokonce i omezit nebo zakázat přístup
k funkcím nebo zařízením na úrovni oddělení,
pracovní skupiny nebo jednotlivce.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

PLATFORMA S JEDNOTNÝM
FIRMWAREM

Portfolio III. edice zařízení
imageRUNNER ADVANCE 3.
generace se běžně dodává
s řešením „vše v jednom“ uniFLOW
Online Express*. Díky tomuto
řešení můžete ihned začít používat
službu pro online správu tisku.
Dokonale spolupracuje s vašimi
stávajícími procesy, zajišťuje vám
kontrolu nad náklady spojenými
s tiskem, vylepšuje zabezpečení
dokumentů – zabezpečuje
vaše data a chrání vaše duševní
vlastnictví – a zvyšuje produktivitu
zaměstnanců.
Pokud chcete získat další funkce,
můžete přejít do řešení uniFLOW
Online nebo do zcela samostatného
produktu uniFLOW, který nabízí
ještě vyšší úroveň kontroly.

Využívání flexibilního a aktuálního
prostředí ICT, které podporuje
možnosti konfigurace
samoobslužných služeb a nabízí
okamžitou aktualizaci, jakmile
budou k dispozici budoucí
aktualizace, umožňuje růst
a změny požadavků. Vzdálená
diagnostika a pomoc může dále
přispět ke snížení nákladů tím, že
minimalizuje prostoje i nutnost
administrativních zásahů. Pomocí
konzoly ImageWARE Management
Console můžete centrálně
ovládat celou sestavu tiskáren –
i v kancelářích v jiných zemích.

Na III. edice zařízení imageRUNNER
ADVANCE 3. generace od
společnosti Canon běží platforma
Unified Firmware, která poskytuje
konzistentnější prostředí pro
uživatele i pro správu než kdy
dříve. Neustále sledujeme
a identifikujeme nově vznikající
chyby v zabezpečení nebo žádané
funkce a vkládáme aktualizované
funkce do všech zařízení ve vaší
sestavě tiskáren. Vaše zařízení má
tak neustále k dispozici špičkové
funkce a opatření týkající se
provozu a zabezpečení, což vám
přináší možnost růstu investic
a budoucího fungování vaší firmy.

Cloudová
infrastruktura

Flexibilní
ověřování

1536944
Snadné
skenování
dokumentů

Sledování nákladů
za skenování
a kopírování

Integrované
odečítání hodnot

Společnost Canon bere ochranu důvěrných informací vaší organizace velmi vážně. III. edice
platformy imageRUNNER ADVANCE 3. generace je nyní ještě bezpečnější než kdy dříve díky
bezproblémové integraci našeho hardwaru, softwaru a služeb a řady bezpečnostních funkcí,
které pomáhají zajistit důvěrnost, přístupnost a dostupnost vašich informací po celou dobu
jejich životního cyklu.
Ověření systému při spuštění znamená, že uživatelé mohou bezpečně otevírat programy
založené na bezpečnostní funkci Root of Trust (ROT). Tato bezpečnostní funkce brání
hackerům obejít bezpečnostní mechanismy multifunkčních tiskáren (MFP), které obsahují
některé nejdůležitější informace o organizaci.
Data Syslog také poskytují v reálném čase informace o zabezpečení zařízení, které mohou
být analyzovány podporujícím řešením třetích stran pomocí uznávaných standardů pro dané
odvětví, a mohou vylepšit integraci portfolia s jakýmkoli serverem Security Information and
Event Management (SIEM).
Přihlašování s ověřením uživatele na zařízeních znamená, že každá úloha odeslaná
z mobilního zařízení může být až do uvolnění bezpečně uložena, čímž je chráněna
důvěrnost. Pokud chcete zabránit neoprávněnému šíření citlivých informací, můžete různé
funkce zařízení pro jednotlivé uživatele vypnout, zatímco vizuální a zvukové upozornění na
původní připomenutí vás upozorní, zda v zařízení zůstaly citlivé informace z naskenovaných
originálních dokumentů. Hostitelský tisk také zajišťuje tisk ad hoc přímo z mobilního zařízení
bez získání přístupu k firemní síti.
Pokud chcete získat ještě větší kontrolu, volitelné řešení uniFLOW obsahuje nástroj
imageWARE Secure Audit Manager Express. Tento zdokonalený balíček vám umožňuje
odhalit a zabránit jakémukoli pokusu o tisk, skenování, faxování nebo kopírování dokumentů
pomocí určitých klíčových slov – a okamžitě vás upozorní na jakékoli porušení zabezpečení.
•

Funkce HDD Erase odstraňuje po každém úkolu skryté obrázky.

•

Funkce HDD Format odstraňuje a přepisuje všechna data na pevném disku na konci jeho
životnosti.

•

Funkce HDD Data Encryption pomáhá chránit informace i po odstranění pevného disku
a na vybraných modelech je nyní uznána podle směrnice FIPS140-2.

•

Bezpečnostní čip s hardwarem odolným proti neoprávněné manipulaci pomáhá chránit
hesla a šifrovací klíče.

•

Bezpečnostní šifrování IPsec poskytuje zabezpečení dat, která procházejí sítí.

•

Server SMB 3.0 zajišťuje bezpečné šifrování.

•

Šifrovaný tisk a skenování a bezpečnostní vodoznak.
Pokud chcete získat další informace o nabídce zabezpečení, kontaktujte naše místní zástupce
nebo si přečtěte brožuru týkající se zabezpečení s názvem „Ochrana vaší kanceláře“.

* vyžaduje aktivaci a počáteční nastavení
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ŽIVOTNÍ CYKLUS
DOKUMENTŮ

Zefektivněte snadno své informační toky pomocí bezkonkurenčního portfolia vysoce
kvalitních zobrazovacích řešení bez serveru pro správu digitálních a fyzických
dokumentů – po celou dobu jejich životního cyklu. Plně integrované pracovní postupy
týkající se koncových dokumentů umožňují rychlé a efektivní zachycování, archivaci
a sdílení informací, což snižuje vaši závislost na manuálních procesech zahrnujících
papírové dokumenty a usnadňuje efektivní spolupráci. Podpora standardů pro dané
odvětví, jako jsou PCL a PostScript, umožňuje přímou integraci s vašimi systémy IT.
UŽIVATELSKÉ
PROSTŘEDÍ
Velké, pohotové a intuitivní
uživatelské rozhraní s barevnou
dotykovou obrazovkou
a možností ovládání pomocí
smartphonu umožňuje rychlé
a snadné provádění úkolů.
Funkce Merged Home UI
umožňuje nastavit výběr
na základě předchozích
uživatelských předvoleb
pro efektivnější zpracování
a vylepšení uživatelského
prostředí v každém zařízení
imageRUNNER ADVANCE –
takže práce probíhá bez
problémů. Všechny modely
v portfoliu využívají stejné
ovladače tisku, stejné interní
funkce a plně kompatibilní
software, aby se minimalizovaly
vaše náklady na údržbu.

INDIVIDUÁLNÍ
PŘIZPŮSOBENÍ
Uživatelé mohou přizpůsobit
svůj pracovní prostor
a pracovní postupy pomocí
pokročilého přizpůsobení
zobrazení na obrazovce,
funkcí a nastavení zařízení
pomocí ověřovací služby, jako
je Universal Login Manager
nebo uniFLOW Online
Express.

PODPORA MOBILNÍ
KANCELÁŘE
Škálovatelná podpora
flexibilních pracovních
postupů umožňuje
zaměstnancům bezpečně
zachytit nebo tisknout
dokumenty na cestách
a rychle propojit mobilní
zařízení přímo do firemních
pracovních postupů.
Vylepšení využití pracovních
postupů na mobilních
zařízeních – umožněte svým
zaměstnancům bezpečný
přístup, správu a zpracování
dokumentů kdekoli a kdykoli
a eliminujte potřebu vyřizovat
vše ze svého pracovního
počítače.

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ
PRO KAŽDOU FIRMU
Integrovaná řešení od společnosti Canon vám dávají možnost spravovat přístup k zařízení, zavádět
zásady pro tisk, sledovat výstup a omezovat používání uživatelem.

UNIFLOW FOR SMB
UNIFLOW CAPTURE

UNIFLOW

UNIFLOW ONLINE

ZACHYCOVÁNÍ
Zefektivněte digitalizaci dokumentů díky výkonným funkcích pro skenování v 3. verzi zařízení
imageRUNNER ADVANCE třetí generace. Souběžné skenování obou stran poskytuje rychlé
výsledky. Je také zahrnuta standardní podpora pro skenování a konverzi dokumentů do
formátu prohledávatelných souborů PDF, souborů Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint.
SPRÁVA
A ZPRACOVÁNÍ

Optimalizujte si informační procesy pomocí bezproblémové integrace do řady výkonných
softwarů společnosti Canon a třetích stran díky integrovaným platformám aplikací MEAP
a MEAP Web.

VÝSTUP
Můžete snadno a bezpečně odesílat výstup dokumentů v digitální podobě do mnoha
různých cílů, abyste je mohli sdílet, archivovat nebo tisknou pomocí 3. verze řešení
imageRUNNER ADVANCE třetí generace.
Portfolio III. edice zařízení imageRUNNER ADVANCE 3. generace nabízí také flexibilní
možnosti dokončování, jako je sešívání, vkládání dokumentů a společně s publikačním
softwarem iW Desktop od společnosti Canon nabízí jednoduché interní vytváření a produkci
vysoce kvalitních profesionálně vypadajících dokumentů.
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UNIVERSAL
LOGIN MANAGER

UNIFLOW ONLINE
EXPRESS

Základní správa výstupů
pro malé firmy

Neomezený počet uživatelů
a zařízení / Moduly pro tisk
a skenování / Vhodné pro
malé firmy i nadnárodní
firmy

Řešení pro pokročilou
správu zachycování
a výstupu, vhodné pro
malé a střední firmy /
Samostatný modul pro
potřeby skenování a tisku

Řešení pro pokročilou
správu zachycování
a výstupu s různými
možnostmi pro firmy střední
velikosti až po nadnárodní
firmy / Funkce pro tisk
v kancelářích a na tiskových
pracovištích.

Neomezený počet zařízení
1 až 10 zařízení

1 až 5 zařízení

Neomezený počet zařízení

Řešení pro základní správu
zachycování a výstupu,
ideální pro malé podniky

1 až 25 zařízení

Řešení pro
jednotlivá zařízení

Cloudové
řešení

Cloudové
řešení

Serverové
řešení

Serverové
řešení

STANDARDNÍ FUNKČNOST
ZAŘÍZENÍ*

STANDARDNÍ FUNKČNOST
ZAŘÍZENÍ**

UŽIVATELSKÉ
PŘEDPLATNÉ

UŽIVATELSKÁ
LICENCE

UŽIVATELSKÁ
LICENCE

Pokud chcete získat další informace o našich řešeních, kontaktujte naše místní zástupce nebo si
přečtěte brožuru uniFLOW Online
* Vyžaduje instalaci, aktivaci a počáteční nastavení
** Vyžaduje aktivaci a počáteční nastavení
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PROČ CANON?
ODBORNÉ ZNALOSTI
Společnost Canon je celosvětově uznávaná
značka s 80letou tradicí, celkovým obratem
30,5 miliard dolarů a více než 10 lety nepřetržité
ziskovosti po celém světě. Jedinečné
poskytování hardwaru, softwaru a služeb od
jednoho důvěryhodného dodavatele zajišťuje
nepřetržitou ziskovost.

UDRŽITELNOST
Závazek společnosti Canon k životnímu
prostředí je nedílnou součástí naší
podnikové filozofie Kyosei, což v překladu
znamená „společně žít a pracovat pro
společné blaho, design našich produktů
a naši výrobu“. Prostřednictvím našeho
systému posuzování hodnocení životního
cyklu (LCA) jsme snížili emise oxidu
uhličitého tím, že jsme se zaměřili na
jednotlivé fáze životního cyklu produktu.

INOVACE

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

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14 - vchod B
170 00 Prague 7 Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz
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Několikanásobný držitel
ocenění organizace BLI za
nejlepší řadu roku
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Do našich produktů a služeb začleňujeme
vylepšené způsoby, jak minimalizovat hrozby
narušení zabezpečení informací. Snaha
společnosti Canon být průkopníkem nových
technologií vedlo k celosvětovému úsilí
v oblasti výzkumu a vývoje, abychom si udrželi
naše postavení světové jedničky v oblasti
technologických inovací.

