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imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition
Smarte farve- og sort/hvid-multifunktionsenheder til kontoret

imageRUNNER
ADVANCE THIRD
GENERATION
RD
3 EDITIONPORTEFØLJEN
GØR JERES
FREMTID SIKKER
I takt med at kontorets økosystem udvikler sig, er sømløs integration af ny teknologi
blevet nøglen til en uafbrudt drift. Livscyklussen for data omfatter nu en global
arbejdsstyrke, der har et stigende behov for integrerede sikkerhedsforanstaltninger.
Brugeroplevelsen skal være intuitiv og fleksibel for at fremme øget produktivitet, uanset
hvor man befinder sig.
Virksomheder skal indsamle, fremlægge
og dele oplysninger hurtigt, og skal på
sikker vis kunne indhente flere dokumenter
i forskellige trykte eller digitale former
og placeringer – fra ansattes skriveborde
og arkivskabe til cloud-servere og mobile
enheder. imageRUNNER ADVANCE
Third Generation 3rd Edition-porteføljen
er en intuitiv, sikker og proaktiv
forretningsplatform, der er designet til en
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ukompliceret integration med cloud'en.
Datasikkerhedsforanstaltninger og den
integrerede uniFLOW Online Expressløsning sikrer, at kundens fortrolighed
beskyttes, hvilket giver pålidelig og effektiv
styring af dokumentlivscyklusser. Med
fleksibilitet og omsætning i tankerne kan
denne fleksible, brugerfokuserede løsning
til det moderne kontormiljø støtte op om
produktivitet og databeskyttelse i lige mål.
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ADVANCE YOUR SECURITY
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition-porteføljen spænder over en
bred vifte af enheder til forskellige kundebehov, med hver af sine individuelle produkter
tæt integreret med uniFLOW Online Express – en effektiv løsning til dokument-capture
og håndtering af output. Hver model i porteføljen er designet til at imødekomme
behovene på nutidens digitale kontorer. Enhederne giver mulighed for brugertilpasset
integration med cloud'en og eksisterende kontorøkosystemer, med fokus på sikkerhed
og intuitiv brug. Inklusion af programmer direkte i smart-systemet muliggør fleksible,
strømlinede processer for maksimal produktivitet. imageRUNNER ADVANCE Third
Generation 3rd Edition-serien er mere end bare hardware og tilbyder skræddersyet
teknologi og tjenester, der passer til virksomheder i forandring.
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* 525/615/715 – fås i øjeblikket kun som 2nd Edition-modeller.
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FORENKLET
ADMINISTRATION
FORDELENE VED AT BLIVE SERVERFRI
ØGET PRODUKTIVITET
En cloud-hosted applikation kan
strømline jeres forretningsprocesser,
give jer adgang til moderne teknologier
som f.eks. scan-til-cloud, og gennem at
outsource ICT-opgaver (og risici) hjælpe
jer med at genvinde fokus på jeres
kerneaktiviteter.

OMKOSTNINGSSTYRING
At blive serverfri kan reducere omkostningerne
til jeres it-infrastruktur, platform og
programmer. Det bliver enklere at budgettere
med ICT-investeringer, og I kan drage fordel
af lavere opstartsomkostninger som en ekstra
bonus. I får komplet overblik over brugernes
printadfærdsmønstre, så I kan administrere
printomkostninger, ændre uøkonomisk
printadfærd og endda begrænse eller forbyde
adgang til funktioner eller enheder efter
afdeling, arbejdsgruppe eller individ.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

CENTRAL KONTROL

FÆLLES FIRMWAREPLATFORM

imageRUNNER ADVANCE
Third Generation 3rd Editionporteføljen leveres som standard
med uniFLOW Online Express*
– en alt-i-en, brugsklar onlineprintadministrationsservice. Den
fungerer perfekt sammen med
jeres eksisterende processer,
bringer printrelaterede
omkostningerne under
kontrol, giver forbedret
dokumentsikkerhed – for at sikre
jeres data og beskytte jeres
immaterielle rettigheder – og øger
medarbejdernes produktivitet.
Hvis I ønsker flere funktioner, kan
I skifte til uniFLOW Online eller
til det komplette stand-alone
uniFLOW-produkt, som leverer et
endnu højere kontrolniveau.

Ved at udnytte et
fleksibelt og opdateret
ICT-miljø, som understøtter
konfigurationsindstillinger
via selvbetjening og giver
øjeblikkelig opgradering på
den måde og på det tidspunkt,
fremtidige opdateringer bliver
tilgængelige, giver det mulighed
for vækst. Fjerndiagnosticering
og -vejledning kan bidrage
yderligere til at reducere
omkostningerne ved at
minimere nedetid samt
administrative indgreb. Ved brug
af imageWARE Management
Console kan I nyde fordelene ved
et centralt kontrolpunkt på tværs
af hele jeres flåde – og på tværs
af landegrænser.

Canons imageRUNNER
ADVANCE Third Generation 3rd
Edition-enheder kører Fælles
Firmware-platform, der leverer
en mere ensartet bruger- og
administrationsoplevelse end
nogensinde før. Vi overvåger
og identificerer konstant nye
sårbarheder eller efterspurgte
funktioner og sender opdaterede
funktioner til hver enkelt
enhed i jeres flåde – det gør
jeres enheder helt opdaterede
med de nyeste funktioner og
sikkerhedsforanstaltninger, så
jeres investering vokser i værdi og
fremtidssikrer jeres virksomhed.

Cloud-baseret
infrastruktur

Fleksibel
godkendelse

1536944
Enkel
dokumentscanning

Spor print-,
scannings- og
kopieringsudgifter

Integreret
måleraflæsning

* Aktivering og konfiguration påkrævet.

4

imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition

DESIGNET TIL AT
VÆRE SIKKER
Canon tager beskyttelse af organisationens fortrolige oplysninger alvorligt.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition er nu endnu mere sikker end
nogensinde før takket være den perfekte integration af vores hardware, software og
services og en række sikkerhedsfunktioner, der hjælper med til at sikre fortroligheden
og tilgængeligheden af jeres information igennem hele sin livscyklus.
Systemverifikation ved opstart betyder, at brugerne sikkert kan åbne programmer
baseret på Root of Trust (ROT). Denne indbyggede sikkerhedsfunktion forhindrer
hackere i at omgå sikkerhedsfunktionerne på flere multifunktionsprintere, som indeholder
organisationens mest værdifulde oplysninger.
Syslog-data giver også sikkerhedsoplysninger om enheden i realtid, som kan analyseres
af en kompetent tredjepartsløsning ved hjælp af branchegodkendte standarder og
forbedre porteføljens integration med alle typer servere til Security Information and
Event Management (SIEM).
Brugergodkendelseslogin på enheder betyder, at selv job sendt fra mobiltelefoner
kan gemmes sikkert, indtil de frigives – det beskytter fortroligheden. For at forhindre
uautoriseret distribution af følsomme oplysninger kan forskellige enhedsfunktioner
blive deaktiveret for individuelle brugere, mens visuelle og auditive Original Remindermeddelelser gør jer opmærksom på, om følsomme oplysninger fra scannede originaler
efterlades på enheden. Gæsteprint giver også mulighed for sikkert ad hoc mobilt print
uden adgang til virksomhedens netværk.
For endnu større kontrol indeholder den komplette uniFLOW-løsning imageWARE
Secure Audit Manager Express (tilvalg). Denne avancerede pakke giver jer mulighed for
at opdage og forhindre ethvert forsøg på at printe, scanne, faxe eller kopiere dokumenter
med bestemte nøgleord – hvilket kan advare jer om eventuelle brud på sikkerheden.
•

HDD Erase fjerner skjulte billeder efter hver opgave.

•

HDD Format fjerner og overskriver alt data på harddisken i slutningen af dens levetid.

•

HDD Data Encryption hjælper med at beskytte oplysninger, selv efter fjernelse af
harddisken, og er nu FIPS 140-2-godkendt på udvalgte modeller.

•

En sikkerhedschip med manipulationssikret hardware hjælper med at beskytte
adgangskoder og krypteringsnøgler.

•

IPsec giver datasikkerhed i takt med at de bevæger sig rundt på netværket.

•

SMB 3.0 giver sikker kryptering.

•

Krypteret print og scanning og sikkert vandmærke.
Kontakt jeres Canon-repræsentant for yderligere information om vores forskellige
sikkerhedsløsninger, eller se brochuren "Beskyttelse af jeres kontor".
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DOKUMENTETS
LIVSCYKLUS
Strømlin jeres informations-workflows med en enestående portefølje af serverfri,
højkvalitets imaging-løsninger til håndtering af digitale og fysiske dokumenter – i hele
deres livscyklus. Fuldt integreret end-to-end-løsning af dokumentworkflows muliggør
hurtig og effektiv registrering, arkivering og deling af oplysninger – hvilket reducerer
jeres afhængighed af papirbaserede manuelle processer og faciliterer et effektiv
samarbejde. Understøttelse af branchestandarder som f. eks. PCL og Postscript
muliggør direkte integration af jeres it-systemer.
BRUGEROPLEVELSE
Et stort og intuitivt
designet brugerinterface
med touchscreen i farver
og smartphone-lignende
betjening gør det hurtigt og
nemt at udføre jeres opgaver.
Med Merged UI-funktionen kan
I vælge indstillinger baseret på
tidligere brugerpræferencer
for strømlinet behandling og
raffineret brugeroplevelse på
tværs af hver imageRUNNER
ADVANCE-enhed – så
arbejdet kan fortsætte uden
afbrydelser. Alle modeller i
porteføljen benytter desuden
samme printerdrivere, samme
interne funktioner og fuldt
kompatibel software for at
minimere den tid, I skal bruge
på vedligeholdelse.

INDIVIDUEL
TILPASNING
Brugere kan tilpasse deres
arbejdsplads og workflows
ved hjælp af avanceret
personalisering af skærmen
samt enhedens funktioner
og indstillinger med en
godkendelsesservice som
f. eks. Universal Login Manager
eller uniFLOW Online Express.

DET MOBILE KONTOR
Skalerbar understøttelse
af fleksible arbejdsmåder
tillader medarbejderne sikkert
at registrere eller printe
dokumenter på farten og
hurtigt oprette forbindelse
mellem deres mobile enheder
og virksomhedens workflows.
Gør indførelsen af bedre
mobile workflows bedre – giv
jeres medarbejdere sikker
adgang til at håndtere og
behandle dokumenter hvor
som helst, når som helst
og på en hvilken som helst
måde – og fjern behovet for,
at de skal arbejde fra deres
skrivebord på kontorets
computer.

CAPTURE
Strømlin digitalisering af dokumenter med de effektive scanningsfunktioner i imageRUNNER
ADVANCE Third Generation 3rd Edition-enheder. Simultan 2-sidet scanning giver hurtige
resultater og omfatter standardsupport til scanning og konvertering af dokumenter til søgbar
PDF, Microsoft® Word og Microsoft® PowerPoint.
ADMINISTRÉR
OG BEHANDL

Optimér jeres informationsprocesser med enkel integration med et udvalg af effektive
Canon- og tredjepartssoftwares takket være de indbyggede MEAP- og MEAP
Web-programplatforme.

OUTPUT
I kan nemt og sikkert sende digitale output-dokumenter til en lang række destinationer til
deling, arkivering og print med løsninger fra imageRUNNER ADVANCE Third Generation
3rd Edition.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition-porteføljen tilbyder også fleksible
finishingmuligheder, f. eks. hæftning og dokumentisætning, hvilket – kombineret med Canons
iW Desktop Publishing-software – giver enkel oprettelse og fremstilling af professionelt
udseende dokumenter internt i virksomheden.
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EN INTEGRERET LØSNING
TIL ENHVER VIRKSOMHED
Canons integrerede løsninger giver jer mulighed for at kontrollere adgangen til enheden, anvende
printpolitikker, overvåge output og begrænse anvendelse på brugerniveau.

UNIFLOW FOR SMB
UNIFLOW CAPTURE

UNIFLOW

UNIFLOW ONLINE
UNIVERSAL
LOGIN MANAGER

UNIFLOW ONLINE
EXPRESS
1 til 25 enheder

Ubegrænset antal enheder
Løsning til avanceret
registrerings- og outputadministration med
flere muligheder for
mellemstore og globale
virksomheder / Funktioner
til kontor og printerrum.

Grundlæggende outputadministration til små
virksomheder

Løsning til grundlæggende
registrerings- og outputadministration, der er ideel
til små virksomheder

Ubegrænset antal brugere
og enheder / Moduler til
print og scanning / Ideel til
både små virksomheder og
globale virksomheder

Løsning til forbedret
registrerings- og
output-administration,
som er ideel til små og
mellemstore virksomheder /
Selvstændigt modul til printog scanningsbehov

Enhedsbaseret
løsning

Cloud-baseret
løsning

Cloud-baseret
løsning

Serverbaseret
løsning

Serverbaseret
løsning

STANDAR DENHEDSFUNKTIONALITET*

STANDAR DENHEDSFUNKTIONALITET**

BRUGERABONNEMENT

BRUGERLICENS

BRUGERLICENS

1 til 10 enheder
1 til 5 enheder

Ubegrænset antal enheder

Kontakt jeres Canon-repræsentant for yderligere information om vores løsninger, eller se vores
uniFLOW Online-brochure
* Installation, aktivering og konfiguration påkrævet.
** Aktivering og konfiguration påkrævet.
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HVORFOR CANON?
EKSPERTISE
Canon er et globalt anerkendt brand med over
80 års erfaring og en global omsætning på
30,5 mia. USD i løbet af de seneste ti år. Den
unikke levering af hardware, software og
services fra en pålidelig leverandør har sikret
fortsat rentabilitet.

BÆREDYGTIGHED
Canons forpligtelse over for miljøet
er en integreret del af vores Kyoseivirksomhedsfilosofi om at 'leve og
arbejde sammen til det fælles bedste',
vores produktdesign og vores
produktion. Gennem vores LCA-system
(Life Cycle Assessment) har vi sænket
CO2-udledningen ved at fokusere på hver
enkel fase i produktets levetid.

INNOVATION

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

Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
canon.dk
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Vores produkter og services omfatter
smartere måder til at minimere trusler mod
informationssikkerheden. Canons engagement
i banebrydende teknologi har ført til en global
indsats inden for forskning og udvikling for
at bevare vores position som en af verdens
førende inden for teknologisk innovation.

