ΕΓΓΕΝΉΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑ,
ΈΞΥΠΝΗ ΣΧΕΔΊΑΣΗ

Line of
th
FP
M

e

2018

ar
Ye

Cop
ie
r

imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης
Σειρά έγχρωμων και ασπρόμαυρων έξυπνων συστημάτων πολλαπλών
λειτουργιών για το γραφείο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
imageRUNNER
ADVANCE
ΤΡΊΤΗΣ ΓΕΝΙΆΣ
ης
3 ΈΚΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΤΕ ΤΟ
ΜΈΛΛΟΝ ΣΑΣ
Καθώς το οικοσύστημα των γραφείων εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, η ομαλή
ενοποίηση νέων τεχνολογιών είναι καθοριστικής σημασίας για την απρόσκοπτη
ροή των εργασιών. Ο κύκλος ζωής δεδομένων περιλαμβάνει πλέον εργαζόμενους
σε παγκόσμιο επίπεδο, κάνοντας πιο επιτακτική την ανάγκη για ενσωματωμένα
μέτρα ασφαλείας. Η εμπειρία των χρηστών πρέπει να έχει διαισθητικό και ευέλικτο
χαρακτήρα για ενίσχυση της παραγωγικότητας, ανεξάρτητα από τον χώρο εργασίας.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να συγκεντρώνουν, να
παρουσιάζουν και να μοιράζονται
πληροφορίες γρήγορα, καθώς και να
συνδυάζουν με ασφάλεια έγγραφα
πολλών μορφών –έντυπων ή ψηφιακών–
που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις:
από τα γραφεία των εργαζομένων και
τα ερμάρια της εταιρείας έως τους
διακομιστές στο cloud και τις φορητές
συσκευές. Η οικογένεια συστημάτων
imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς
3ης Έκδοσης είναι μια έξυπνη, ασφαλής
και βιώσιμη πλατφόρμα για επιχειρήσεις,
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σχεδιασμένη για απρόσκοπτη σύνδεση με
υπηρεσίες στο cloud. Τα μέτρα ασφάλειας
δεδομένων και η ολοκληρωμένη λύση
uniFLOW Online Express προστατεύουν το
απόρρητο των πελατών, προσφέροντας
ταυτόχρονα αξιόπιστη διαχείριση του
κύκλου ζωής των εγγράφων. Με γνώμονα
την ευελιξία και τη δημιουργία εσόδων,
αυτή η προσαρμόσιμη λύση για σύγχρονα
περιβάλλοντα γραφείου με επίκεντρο
τον χρήστη ενισχύει ταυτόχρονα την
παραγωγικότητα και την προστασία των
δεδομένων.

imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η οικογένεια συστημάτων imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς περιλαμβάνει μια μεγάλη
γκάμα μοντέλων που καλύπτουν διάφορες απαιτήσεις των πελατών. Κάθε σύστημα συνεργάζεται
άψογα με το uniFLOW Online Express, μια ισχυρή λύση cloud για τη ψηφιοποίηση εγγράφων και τη
διαχείριση της παραγωγής. Κάθε μοντέλο της οικογένειας έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται
στις ψηφιακές ανάγκες των σύγχρονων γραφείων. Τα συστήματα επιτρέπουν την προσαρμοσμένη
ενοποίηση με το cloud και άλλες υφιστάμενες συσκευές του εργασιακού περιβάλλοντος, με
γνώμονα την ασφάλεια και τις διαισθητικές δυνατότητες χρήσης. Η συμπερίληψη εφαρμογών
απευθείας στο έξυπνο σύστημα εξασφαλίζει ευέλικτες, βελτιστοποιημένες διεργασίες που
μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα. Εκτός από τον υλικό εξοπλισμό, η σειρά imageRUNNER
ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαρκώς εξελισσόμενων επιχειρήσεων.

C256i/C356i III

C3500 III

A4

525/615/715 II*

A4

C5500 III

C7500 III

Έγχρωμα συστήματα, A3

4500 III

6500 III

8500 III

Ασπρόμαυρα συστήματα, A3

*525/615/715 – επί του παρόντος διατίθεται μόνο στα μοντέλα 2ης Έκδοσης.
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ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΈΝΗ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ

ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑ
Μια επιχειρηματική εφαρμογή στο cloud
μπορεί να βελτιστοποιήσει τις επιχειρηματικές
διεργασίες σας και να σας εξασφαλίσει
πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως η
Σάρωση στο Cloud, ενώ χάρη στη δυνατότητα
εξωτερικής ανάθεσης των εργασιών ICT (και
κατ' επέκταση του κινδύνου), μπορείτε να
επικεντρωθείτε ξανά στις πιο σημαντικές σας
δραστηριότητες.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΌΣΤΟΥΣ
Η απομάκρυνση από τη χρήση διακομιστών μπορεί
να περικόψει το κόστος για υποδομές IT, πλατφόρμες
και εφαρμογές. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού
για επενδύσεις ICT είναι πιο εύκολη, με το πρόσθετο
πλεονέκτημα ότι το αρχικό κόστος είναι χαμηλότερο.
Επιπλέον, εξασφαλίζετε πλήρη ορατότητα της
εκτυπωτικής συμπεριφοράς των χρηστών, γεγονός
το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε
το κόστος εκτύπωσης, να αλλάζετε τυχόν πρακτικές
που καταλήγουν σε άσκοπη σπατάλη ή ακόμα και
να περιορίζετε την πρόσβαση σε λειτουργίες ή
συσκευές ανά τμήμα, ομάδα εργασίας ή άτομο.

uniFLOW ONLINE EXPRESS

ΚΕΝΤΡΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

UNIFIED FIRMWARE
PLATFORM

Η οικογένεια συστημάτων
imageRUNNER ADVANCE Τρίτης
Γενιάς 3ης Έκδοσης περιλαμβάνει
το uniFLOW Online Express* στη
βασική της διαμόρφωση. Πρόκειται
για μια ολοκληρωμένη online
υπηρεσία διαχείρισης εκτυπώσεων,
έτοιμη για χρήση. Λειτουργεί άψογα
με τις υπάρχουσες διαδικασίες
σας, συμβάλλει στον έλεγχο του
κόστους που σχετίζεται με την
εκτύπωση, παρέχει βελτιωμένη
ασφάλεια των εγγράφων –ώστε να
προστατεύονται τα δεδομένα και
η πνευματική ιδιοκτησία σας– και
αυξάνει την παραγωγικότητα των
εργαζομένων.
Για πρόσθετη λειτουργικότητα,
μπορείτε να μεταβείτε στο uniFLOW
Online ή στο πλήρες αυτόνομο
προϊόν uniFLOW, το οποίο προσφέρει
ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου.

Η αξιοποίηση ενός ευέλικτου
και σύγχρονου περιβάλλοντος
ICT, που υποστηρίζει επιλογές
διαμόρφωσης από τον χρήστη και
προσφέρει άμεση αναβάθμιση μόλις
κυκλοφορήσουν νέες ενημερώσεις,
συμβάλλει ουσιαστικά στην
ανάπτυξη και στην προσαρμογή στις
εκάστοτε απαιτήσεις. Οι λειτουργίες
διαγνωστικού ελέγχου και βοήθειας
από απόσταση συμβάλουν στην
περαιτέρω στη μείωση του
κόστους, καθώς ελαχιστοποιούνται
οι διακοπές λειτουργίας και οι
διαχειριστικές παρεμβάσεις. Με την
κονσόλα διαχείρισης imageWARE
Management Console έχετε στη
διάθεσή σας ένα κεντρικό σημείο
ελέγχου για όλα τα συστήματά σας,
ακόμη και μεταξύ διαφορετικών
χωρών.

Τα συστήματα Canon imageRUNNER
ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης
βασίζονται στην πλατφόρμα
Unified Firmware Platform, η οποία
εξασφαλίζει πιο συνεπή εμπειρία
χρήσης και διαχείρισης από ποτέ
άλλοτε. Παρακολουθούμε συνεχώς
και εντοπίζουμε ενδεχόμενες
ευπάθειες, καθώς και δυνατότητες
που χρειάζεστε, και προωθούμε
ενημερώσεις σε όλες τις συσκευές
σας· έτσι διαθέτουν πάντα τα
πιο προηγμένα χαρακτηριστικά,
λειτουργικότητα και μέτρα
ασφάλειας, επαυξάνοντας την
αξία της επένδυσής σας και
θωρακίζοντας την επιχείρησή σας
για το μέλλον.

Υποδομή στο cloud

Ευέλικτος
έλεγχος
ταυτότητας

1536944
Απλή σάρωση
εγγράφων

Παρακολούθηση
κόστους εκτύπωσης,
σάρωσης και
αντιγραφής

Ενσωματωμένη
λειτουργία λήψης
ενδείξεων μετρητή

* Απαιτείται ενεργοποίηση και ρύθμιση
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Canon αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών του
οργανισμού σας. Η πλατφόρμα των imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης είναι τώρα
πιο ασφαλής από ποτέ χάρη στην απρόσκοπτη ενοποίηση του εξοπλισμού και του λογισμικού μας και
σε μια σειρά χαρακτηριστικών ασφάλειας που εγγυώνται την εμπιστευτικότητα, την προσβασιμότητα
και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών σας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Η επαλήθευση του συστήματος κατά την εκκίνηση σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να
ανοίγουν με ασφάλεια προγράμματα που βασίζονται σε αξιόπιστη ρίζα (ROT). Χάρη σε αυτό
το εγγενές χαρακτηριστικό ασφάλειας, δεν είναι δυνατή η παράκαμψη των μηχανισμών
ασφαλείας από εισβολείς στα συστήματα εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργιών (MFP), τα οποία
περιέχουν ορισμένες από τις πιο πολύτιμες πληροφορίες του οργανισμού σας.
Ταυτόχρονα, τα δεδομένα Syslog παρέχουν πληροφορίες ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο,
οι οποίες μπορούν να αναλυθούν από μια κατάλληλη λύση SIEM τρίτου κατασκευαστή
χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα πρότυπα του κλάδου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την
ενοποίηση των συστημάτων με οποιονδήποτε διακομιστή SIEM (Security Information and Event
Management).
Η σύνδεση με έλεγχο ταυτότητας χρήστη στις συσκευές σημαίνει ότι ακόμα και οι εργασίες
που αποστέλλονται από φορητές συσκευές μπορούν να τεθούν σε αναμονή με ασφάλεια
μέχρι να αποδεσμευτούν, προστατεύοντας την εμπιστευτικότητα. Για την αποτροπή της μη
εξουσιοδοτημένης διανομής ευαίσθητων πληροφοριών υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης
διάφορων λειτουργιών των συσκευών για μεμονωμένους χρήστες, ενώ οι οπτικές και
ηχητικές ενημερώσεις Υπενθύμισης πρωτοτύπου σάς ειδοποιούν αν έχουν απομείνει στη
συσκευή ευαίσθητες πληροφορίες από τα σαρωμένα πρωτότυπα. Η λειτουργία Εκτύπωσης
από επισκέπτες επιτρέπει επίσης ασφαλή ad hoc εκτύπωση από φορητές συσκευές χωρίς
πρόσβαση στο δίκτυο της εταιρείας σας.
Για ακόμα καλύτερο έλεγχο, η προαιρετική ολοκληρωμένη λύση uniFLOW περιλαμβάνει το
λογισμικό imageWARE Secure Audit Manager Express. Με αυτό το προηγμένο πακέτο μπορείτε
να ανακαλύψετε και να αποτρέψετε κάθε προσπάθεια εκτύπωσης, σάρωσης, αποστολής φαξ
ή αντιγραφής εγγράφων με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, ενώ θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις
αμέσως για οποιεσδήποτε παραβιάσεις.

•
•
•

•

•
•
•

Λειτουργία Διαγραφής σκληρού δίσκου που εξαλείφει τις εναπομένουσες εικόνες
μετά από κάθε εργασία.
Λειτουργία Διαμόρφωσης σκληρού δίσκου που εξαλείφει και αντικαθιστά όλα τα
δεδομένα στον σκληρό δίσκο στο τέλος της λειτουργικής του ζωής.
Λειτουργία Κρυπτογράφησης δεδομένων σκληρού δίσκου που συμβάλλει στην
προστασία των πληροφοριών, ακόμα και μετά την αφαίρεση του σκληρού δίσκου,
ενώ διαθέτει πλέον έγκριση FIPS 140-2 σε επιλεγμένα μοντέλα.
Ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφαλείας με διατάξεις κατά των παραβιάσεων
που ενισχύει την προστασία των κωδικών πρόσβασης και των κλειδιών
κρυπτογράφησης.
Πρωτόκολλο IPsec που παρέχει προστασία για τα δεδομένα καθώς μεταφέρονται
μέσω του δικτύου.
Πρωτόκολλο SMB 3.0 που παρέχει ασφαλή κρυπτογράφηση
Κρυπτογραφημένη εκτύπωση και σάρωση, και Υδατογράφημα ασφάλειας
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που
προσφέρουμε, επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους μας ή ανατρέξτε
στο φυλλάδιο σχετικά με την ασφάλεια με τίτλο «Προστασία του γραφείου σας».

imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Βελτιστοποιήστε με ευκολία τις ροές εργασίας των πληροφοριών σας με μια ασυναγώνιστη
και υψηλής ποιότητας οικογένεια λύσεων απεικόνισης χωρίς διακομιστές για τη διαχείριση
ψηφιακών και έγχαρτων εγγράφων, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι πλήρως
ενοποιημένες ροές εργασίας για έγγραφα επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική
ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και κοινοποίηση των πληροφοριών, μειώνοντας την εξάρτησή
σας από μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες που βασίζονται ακόμα στο χαρτί και
διευκολύνοντας την αποδοτική συνεργασία. Η υποστήριξη για βιομηχανικά πρότυπα, όπως
οι γλώσσες PCL και PostScript, επιτρέπει την άμεση ενοποίηση με τα συστήματα IT σας.
ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΧΡΉΣΤΗ
Μεγάλο, γρήγορο και διαισθητικό
περιβάλλον χειρισμού με έγχρωμη
οθόνη αφής και έλεγχο παρόμοιο
με αυτόν των smartphone, για πιο
γρήγορη και εύκολη διεκπεραίωση
των εργασιών. Το ενσωματωμένο
περιβάλλον εργασίας με Αρχική σελίδα
επιτρέπει την επιλογή ρυθμίσεων
σύμφωνα με προηγούμενες
προτιμήσεις του χρήστη,
προσφέροντας βελτιστοποιημένες
δυνατότητες διεκπεραίωσης των
εργασιών και παραγωγική εμπειρία
χρήστη σε όλα τα συστήματα
imageRUNNER ADVANCE, για εργασία
χωρίς εμπόδια. Όλα τα μοντέλα της
οικογένειας χρησιμοποιούν επίσης
τα ίδια προγράμματα οδήγησης
εκτύπωσης, τις ίδιες εσωτερικές
λειτουργίες και πλήρως συμβατό
λογισμικό, γεγονός που ελαχιστοποιεί
τον φόρτο συντήρησης.

ΑΤΟΜΙΚΉ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ
Οι χρήστες μπορούν να
προσαρμόσουν τον χώρο
και τις ροές εργασίας τους
χρησιμοποιώντας προηγμένες
δυνατότητες εξατομίκευσης της
οθόνης, των λειτουργιών και των
ρυθμίσεων της συσκευής με μια
υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας, όπως
το Universal Login Manager ή το
uniFLOW Online Express.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΊΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΓΡΑΦΕΊΟΥ
ΑΠΌ ΦΟΡΗΤΈΣ
ΣΥΣΚΕΥΈΣ

Η κλιμακούμενου επιπέδου
υποστήριξη για ευέλικτες πρακτικές
εργασίας επιτρέπει στους
εργαζόμενους να ψηφιοποιούν
ή να εκτυπώνουν έγγραφα με
ασφάλεια ενώ βρίσκονται εν
κινήσει και να συνδέουν άμεσα
τις φορητές συσκευές τους με τις
ροές εργασιών της επιχείρησης.
Ενισχύστε την υιοθέτηση καλύτερων
πρακτικών για εργασία εν κινήσει
–ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν
πρόσβαση, να διαχειρίζονται και να
επεξεργάζονται με ασφάλεια τα
έγγραφα οπουδήποτε, οποτεδήποτε
και με οποιονδήποτε τρόπο– και
αποδεσμεύστε τους από τον
υπολογιστή του γραφείου τους.

ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ
Βελτιστοποιήστε την ψηφιοποίηση των εγγράφων σας με τις ισχυρές δυνατότητες σάρωσης
των συστημάτων imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης. Η ταυτόχρονη σάρωση
διπλής όψης εξασφαλίζει γρήγορα αποτελέσματα. Περιλαμβάνεται επίσης στάνταρ υποστήριξη
για τη σάρωση και τη μετατροπή των εγγράφων σε μορφή PDF με δυνατότητα αναζήτησης,
Microsoft® Word και Microsoft® PowerPoint.
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες πληροφοριών αξιοποιώντας την απρόσκοπτη ενοποίηση με
μια σειρά ισχυρών εφαρμογών λογισμικού της Canon και τρίτων κατασκευαστών, χάρη στις
ενσωματωμένες πλατφόρμες εφαρμογών MEAP και MEAP Web.

ΈΞΟΔΟΣ
Μπορείτε να στείλετε εύκολα και με ασφάλεια ψηφιακά έγγραφα σε διάφορους προορισμούς
για κοινή χρήση, αρχειοθέτηση ή εκτύπωση με τις λύσεις imageRUNNER ADVANCE Τρίτης
Γενιάς 3ης Έκδοσης.
Η οικογένεια συστημάτων imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης προσφέρει
επίσης ευέλικτες επιλογές τελικής επεξεργασίας, όπως συρραφή και εισαγωγή εγγράφων,
ενώ σε συνδυασμό με το λογισμικό έκδοσης εγγράφων iW Desktop της Canon παρέχει
απλοποιημένες δυνατότητες δημιουργίας και παραγωγής εγγράφων με υψηλή ποιότητα και
επαγγελματική εμφάνιση στο γραφείο σας.
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ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ
Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Canon σάς δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε την πρόσβαση
στις συσκευές, να εφαρμόζετε πολιτικές εκτύπωσης, να παρακολουθείτε την παραγωγή και να
περιορίζετε τη χρήση σε επίπεδο χρήστη.

uniFLOW ΓΙΑ SMB
uniFLOW CAPTURE

uniFLOW

UNIFLOW ONLINE
UNIVERSAL
LOGIN MANAGER
1 έως 5 συσκευές
Βασική διαχείριση
παραγωγής για μικρές
επιχειρήσεις
Λύση βασιζόμενη σε
συσκευή
ΣΤΑΝΤΑΡ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ*

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 έως 10 συσκευές
Βασικής λύση διαχείρισης
ψηφιοποίησης και
παραγωγής, ιδανική για
μικρές επιχειρήσεις
Λύση βασιζόμενη στο
cloud
ΣΤΑΝΤΑΡ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Απεριόριστα συστήματα
1 έως 25 συσκευές
Απεριόριστα συστήματα
Απεριόριστοι χρήστες και
συστήματα/Μονάδες για
εκτύπωση και σάρωση/
Ιδανική επιλογή για
μικρές επιχειρήσεις έως
παγκόσμιους οργανισμούς
Λύση βασιζόμενη στο
cloud
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΧΡΗΣΤΗ

Λύση βελτιωμένης
διαχείρισης ψηφιοποίησης
και παραγωγής για μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις/
Αυτόνομες μονάδες για
απαιτήσεις εκτύπωσης και
σάρωσης

Λύση προηγμένης
διαχείρισης ψηφιοποίησης
και παραγωγής με πολλές
επιλογές για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις έως
παγκόσμιους οργανισμούς/
Δυνατότητες γραφείου και
τμημάτων εκτύπωσης.

Λύση βασιζόμενη σε
διακομιστή

Λύση βασιζόμενη σε
διακομιστή

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις της Canon, επικοινωνήστε με τους
τοπικούς αντιπροσώπους ή ανατρέξτε στο φυλλάδιο uniFLOW Online
* Απαιτείται εγκατάσταση, ενεργοποίηση και ρύθμιση
** Απαιτείται ενεργοποίηση και ρύθμιση

imageRUNNER ADVANCE Τρίτης Γενιάς 3ης Έκδοσης
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ CANON;
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ
Η Canon είναι μια εταιρεία διεθνούς κύρους, με
εμπειρία πάνω από 80 χρόνια και κύκλο εργασιών
30,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε παγκόσμιο
επίπεδο εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Η συνεχής
κερδοφορία της εταιρείας οφείλεται στο γεγονός ότι
είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής υλικού εξοπλισμού,
λογισμικού και υπηρεσιών άριστης ποιότητας.

ΑΕΙΦΟΡΊΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ
Η δέσμευση της Canon για το περιβάλλον αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι του Kyosei, της Εταιρικής
Φιλοσοφίας της εταιρείας που προωθεί «τη συμβίωση
και τη συνεργασία για το κοινό καλό, στη σχεδίαση
των προϊόντων μας και στην παραγωγή». Μέσω του
Συστήματος Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA) που
έχουμε υιοθετήσει, μειώσαμε τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα εστιάζοντας σε κάθε στάδιο του κύκλου
ζωής των προϊόντων.
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Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ενσωματώνουν
ευφυέστερους τρόπους για την ελαχιστοποίηση
πιθανών απειλών όσον αφορά την ασφάλεια των
πληροφοριών. Η αφοσίωση της Canon στην παροχή
πρωτοποριακών τεχνολογικών λύσεων καθοδηγεί
τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης που
καταβάλλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να
διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στον τομέα των
τεχνολογικών καινοτομιών.

