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„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iasis leidimas
Išmaniųjų spalvinių ir nespalvinių biuro daugiafunkcių įrenginių serija

„imageRUNNER
ADVANCE“
TREČIOSIOS
KARTOS 3-iojo
LEIDIMO PORTFELIS
UŽSITIKRINKITE
ATEITĮ
Vystantis biuro ekosistemai, svarbiausia, kad naujos technologijos sklandžiai įsilietų į
jau esamus procesus. Šiais laikais duomenų gyvavimo ciklas apima pasaulinę darbo
jėgą, todėl vis labiau reikalingos integruotos saugumo priemonės. Siekiant didesnio
produktyvumo, naudojimas turi būti intuityvus ir lankstus, neatsižvelgiant į vietą.
Verslui būtina informaciją rinkti, pateikti
ir bendrinti greitai ir saugiai, sujungiant
įvairius spausdintus ir skaitmeninius
dokumentus iš įvairių vietų – nuo
darbuotojų stalų ir biuro kabinetų iki
debesijos serverių ir mobiliųjų įrenginių.
„imageRUNNER ADVANCE“ trečios kartos
3-iojo leidimo gaminių portfelis – tai
intuityvi, saugi ir aktyvi verslo platforma,
skirta sklandžiai integracijai su debesijos
paslaugomis.

2

Duomenų saugumo priemonės
ir integruotas „uniFLOW Online
Express“ sprendimas užtikrina kliento
konfidencialumo apsaugą bei galimybę
patikimai valdyti dokumentų gyvavimo
ciklą. Šis atsižvelgiant į lankstumą ir
pajamas sukurtas, pritaikomas, į naudotoją
orientuotas sprendimas šiuolaikiško biuro
aplinkai tolygiai stiprina produktyvumą ir
duomenų apsaugą.

„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iasis leidimas

SUSTIPRINKITE SAVO SAUGUMĄ
„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iojo leidimo gaminių portfelis apima
daug modelių skirtingiems klientų poreikiams ir kiekvienas iš jų yra tvirtai integruotas su
„uniFLOW Online Express“ – galingu debesijos dokumentų fiksavimo ir išvesties valdymo
sprendimu. Kiekvienas šio portfelio modelis yra pritaikytas šių dienų skaitmeninio biuro
poreikiams. Įrenginius galima pasirinktinai integruoti su debesijos serveriu ir esamomis
biuro ekosistemomis, visų pirma orientuojantis į saugumą ir intuityvų naudojimą.
Tiesiogiai į išmanią sistemą įdiegtos taikomosios programos suteikia galimybę naudoti
lanksčius ir racionalizuotus sprendimus produktyvumui padidinti. „imageRUNNER
ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iasis leidimas yra daugiau nei vien tik techninė įranga – tai
adaptuotos technologijos ir paslaugos besikeičiantiems verslo poreikiams.
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*525/615/715 – šiuo metu tik 2-ojo leidimo modeliai.
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PAPRASTESNIS
VALDYMAS
DARBO BE SERVERIŲ NAUDA
DIDESNIS PRODUKTYVUMAS
Debesyse veikianti verslo taikomoji
programa gali paspartinti jūsų verslo
procesus, leisti naudotis moderniomis
technologijomis, pvz., nuskaitymo į
debesiją, o IRT užduočių perdavimas
rangovams padeda sutelkti dėmesį į
jūsų pagrindinę veiklą.

IŠLAIDŲ VALDYMAS
Atsisakę serverių, galite sumažinti savo IT
infrastruktūros, platformos ir programų
išlaidas. IRT investicijas paprasčiau planuoti,
kai yra mažesnės pradinės išlaidos ir visiškai
matomas naudotojų spausdinimo elgesys,
todėl galite valdyti spausdinimo išlaidas, keisti
netaupų elgesį ir net apriboti arba uždrausti
prieigą prie funkcijų ar įrenginių pagal atskirus
skyrius, darbo grupes ar asmenis.

„uniFLOW ONLINE
EXPRESS“

CENTRALIZUOTAS
VALDYMAS

„UNIFIED FIRMWARE
PLATFORM“

„imageRUNNER ADVANCE“
trečiosios kartos 3-iojo leidimo
įrenginiuose standartiškai
įdiegiama „uniFLOW Online
Express“* – daugiafunkcė, parengta
naudoti internetinė spausdinimo
procesų valdymo paslauga. Ji
sklandžiai veikia su esamais
procesais, padeda kontroliuoti su
spausdinimu susijusias išlaidas,
užtikrina didesnį dokumentų
saugumą, kad galėtumėte
apsaugoti savo duomenis ir
intelektinę nuosavybę, ir didina
darbuotojų produktyvumą.
Norėdami daugiau funkcijų, galite
pereiti prie „uniFLOW Online“ arba
visiškai autonominio „uniFLOW“
produkto, kuris užtikrina dar
aukštesnį kontrolės lygį.

Išnaudodami lanksčią, nuolat
atnaujinamą IRT aplinką,
palaikančią savarankiško
konfigūravimo parinktis ir
suteikiančią galimybę iškart
pasitobulinti, kai tik atsiranda
naujinių, galėsite augti ir
prisitaikyti prie kintančių poreikių.
Nuolatinė diagnostika ir pagalba
taip pat gali padėti toliau mažinti
išlaidas, nes sumažėja prastovų
laikas ir administravimo darbų
našta. Naudodami „imageWARE
Management Console“ galite
centralizuotai valdyti visą savo
įrenginių grupę – net tarptautiniu
mastu.

„Canon imageRUNNER
ADVANCE“ trečiosios kartos
3-iojo leidimo įrenginiuose veikia
„Unified Firmware Platform“,
kuri užtikrina nuoseklesnį nei
bet kada anksčiau naudojimą
ir valdymą. Mes nuolat stebime
ir nustatome naujas silpnąsias
vietas ar reikiamas funkcijas ir
įdiegiame atnaujintus pajėgumus
kiekviename jūsų įrenginyje, kad
juose visada būtų moderniausios
funkcijos, ypatybės ir saugumo
priemonės ir jūsų investicijų vertė
augtų bei užtikrintų jūsų verslo
perspektyvas.

Debesijos pagrindu
veikianti infrastruktūra

Lankstus
tapatybės
nustatymas

1536944
Paprastas
dokumentų
nuskaitymas

Spausdinimo,
nuskaitymo ir
kopijavimo išlaidų
sekimas

Integruotas matuoklių
nuskaitymas

* būtinas suaktyvinimas ir sąranka
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SAUGUS IŠ
PRIGIMTIES
„Canon“ labai rimtai žiūri į jūsų organizacijos konfidencialios informacijos apsaugą.
„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iojo leidimo platforma dabar yra
dar saugesnė dėl sklandžiai integruojamos mūsų aparatinės ir programinės įrangos
ir paslaugų, taip pat dėl įvairių saugumo pajėgumų, kurie padeda užtikrinti jūsų
informacijos konfidencialumą, prieinamumą ir pasiekiamumą per visą jos gyvavimo ciklą.
Paleidimo metu veikianti patikrinimo sistema užtikrina, kad naudotojai galėtų saugiai atverti
programas pagal „Root of Trust“ (ROT). Ši įdiegtoji saugumo funkcija neleidžia įsilaužėliams
apeiti daugiafunkcių spausdintuvų, kuriuose saugoma dalis svarbiausios organizacijų
informacijos, saugumo mechanizmų.
„Syslog“ duomenys taip pat realiu laiku teikia duomenis apie įrenginį, kuriuos galima analizuoti
tinkamu, pripažintus pramonės standartus taikančiu trečiosios šalies sprendimu, ir sustiprina
portfelio integraciją su bet kokiu Saugumo informacijos ir įvykių valdymo (SIEM) serveriu.
Prisijungimas prie įrenginių patvirtinant naudotojų tapatybę užtikrina, kad net iš mobiliųjų
įrenginių nusiųstos užduotys bus saugios, kol bus paleistos spausdinti, ir bus apsaugotas jų
konfidencialumas. Siekiant išvengti neleistino neskelbtinos informacijos platinimo, atskiriems
naudotojams galima išjungti įvairias įrenginio funkcijas, o matomi ir girdimi pranešimai apie
likusį originalą įspėja, jeigu įrenginyje lieka neskelbtinos informacijos iš nuskaitytų originalų.
Svečių spausdinimo funkcija suteikia galimybę saugiai <1>ad hoc</1> spausdinti nesuteikus
prieigos prie bendrovės tinklo.
Siekiant dar didesnės kontrolės, galima pasirinkti „uniFLOW“ sprendimą su „imageWARE
Secure Audit Manager Express“. Šis išplėstinis rinkinys suteikia galimybę atrasti ir užkirsti kelią
bet kokiems bandymams spausdinti, nuskaityti, siųsti faksu ar kopijuoti dokumentus su tam
tikrais reikšminiais žodžiais – o jus nedelsiant įspėti apie pažeidimus.
•

HDD ištrynimo funkcija panaikina kiekvienos užduoties latentinius vaizdus

•

HDD formatavimo funkcija jo eksploatavimo pabaigoje pašalina ir perrašo visus
standžiajame diske esančius duomenis.

•

HDD duomenų šifravimas padeda apsaugoti informaciją net išėmus standųjį diską ir
tam tikruose modeliuose ši funkcija jau turi FIPS 140-2 patvirtinimą.

•

Saugumo lustas su nuo neleistinų keitimų apsaugota aparatine įranga padeda
apsaugoti slaptažodžius ir šifravimo kodus.

•

IPsec užtikrina tinklu keliaujančių duomenų saugumą

•

SMB 3.0 užtikrina saugų šifravimą

•

Šifruotas spausdinimas ir nuskaitymas ir saugusis vandenženklis
Daugiau informacijos apie mūsų saugumo pasiūlymą teiraukitės savo vietos atstovų
arba žiūrėkite Saugumo lankstinuką „Apsauga jūsų biurui“.

„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iasis leidimas
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DOKUMENTŲ
GYVAVIMO CIKLAS

Lengvai modernizuokite savo informacijos srautus su neprilygstamais aukštos kokybės
vaizdo sprendimais, kuriems nenaudojamas serveris, skaitmeniniams ir fiziniams
dokumentams visą jų gyvavimo ciklą valdyti. Visiškai integruoti viso dokumentų gyvavimo
ciklo procesai suteikia galimybę greitai ir veiksmingai užfiksuoti, suarchyvuoti ir bendrinti
informaciją, kad reikėtų mažiau priklausyti nuo popierinių neautomatinių procesų ir būtų
lengviau veiksmingai bendradarbiauti. Dėl palaikomų pramonės standartų, pvz., PCL ir
„PostScript“, įrenginius galima tiesiogiai integruoti į jūsų IT sistemas.
NAUDOJIMAS
Didelėje, jautrioje ir intuityvaus
dizaino naudotojo sąsajoje su
jutikliniu ekranu ir išmaniojo
telefono tipo valdikliais užduotis
galėsite vykdyti lengvai ir be
pastangų. Naudotojo sąsajos
funkcija „Merged Home“ suteikia
galimybę nustatyti pasirinkimą
pagal ankstesnes naudotojo
parinktis, kad būtų paspartinti
procesai ir supaprastintas
naudojimas kiekviename
„imageRUNNER ADVANCE“
įrenginyje ir darbai galėtų vykti
be jokių trukdžių. Visi portfelio
modeliai naudoja ir tas pačias
spausdinimo tvarkykles, turi tas
pačias vidines savybes ir visiškai
suderinamą programinę įrangą,
kad jų priežiūros našta būtų kuo
mažesnė.

INDIVIDUALUS
PRITAIKYMAS
Naudojant pažangų ekrano
rodinio, įrenginio funkcijų
ir nuostatų adaptavimą
su tapatumo nustatymo
paslauga, pvz., „Universal
Login Manager“ arba
„uniFLOW Online Express“,
galima pritaikyti savo darbo
erdvę ir procesus.

MOBILIOJO BIURO
GALIMYBĖS
Įvairios apimties lanksčių
darbo metodų palaikymas
suteikia galimybę judriems
darbuotojams saugiai fiksuoti
ar spausdinti dokumentus
ir greitai susieti savo
mobiliuosius įrenginius
tiesiogiai su verslo procesais.
Sustiprinkite judrių darbo
metodų taikymą, suteikdami
savo darbuotojams galimybę
saugiai prisijungti, valdyti ir
tvarkyti dokumentus bet kur,
bet kaip ir bet kada, kad jie
neturėti būtinai dirbti prie
biuro kompiuterio.

FIKSAVIMAS
Modernizuokite savo dokumentų skaitmeninimą naudodami galingus „imageRUNNER
ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iojo leidimo įrenginių nuskaitymo pajėgumus. Vienalaikis dvipusis
nuskaitymas užtikrina greitus rezultatus ir standartiškai palaikomas dokumentų nuskaitymas ir
konvertavimas į „Searchable PDF“, „Microsoft® Word“ ir „Microsoft® PowerPoint“ formatus.
VALDYMAS
IR APDOROJIMAS

Optimizuokite informacijos procesus sklandžiai integruodami juos su galinga „Canon“
ir trečiųjų šalių programine įranga per įdiegtąsias MEAP ir MEAP žiniatinklio programų
platformas.

IŠVESTIS
Galite lengvai ir saugiai išsiųsti skaitmeninės išvesties dokumentus į kelias vietas, kad jie būtų
bendrinami, archyvuojami ar spausdinami naudojant „imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios
kartos 3-iojo leidimo sprendimus.
„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iojo leidimo portfelio įrenginiai turi ir lanksčių
apipavidalinimo parinkčių, pvz., susegimo, dokumentų įterpimo, tad naudojant juos kartu su
„Canon“ leidybos programine įranga „iW Desktop“, savo įmonėje galima paprastai kurti ir
leisti aukštos kokybės ir profesionaliai atrodančius dokumentus.
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INTEGRUOTAS SPRENDIMAS KIEKVIENAM VERSLUI
Integruotieji „Canon“ sprendimai suteikia galimybę kontroliuoti įrenginių prieigą, taikyti
spausdinimo politiką, stebėti išvestį ir atskirai riboti naudojimą.

uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL
LOGIN MANAGER

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

Bazinis išvesties valdymas
mažoms įmonėms
Įrenginio sprendimas
STANDARTINĖS ĮRENGINIO
FUNKCIJOS*

uniFLOW

Neribotas įrenginių skaičius
Nuo 1 iki 25 įrenginių
Neribotas įrenginių skaičius

Bazinis fiksavimo ir išvesties
valdymo sprendimas,
idealiai tinkantis mažoms
įmonėms

Neribotas naudotojų ir
įrenginių ar modulių skaičius
spausdinimo ir nuskaitymo
darbams / Idealus pasirinkimas
visiems – nuo mažų įmonių iki
pasaulinio masto organizacijų

Išplėstinis fiksavimo
ir išvesties valdymo
sprendimas, idealiai tinkantis
mažoms ir vidutinėms
įmonėms / Autonominis
modelis spausdinimo ir
nuskaitymo poreikiams

Debesijos sprendimas

Debesijos sprendimas

Serverio sprendimas

STANDARTINĖS ĮRENGINIO
FUNKCIJOS**

NAUDOTOJŲ
PRENUMERATA

NAUDOTOJO LICENCIJA

Nuo 1 iki 10 įrenginių
Nuo 1 iki 5 įrenginių

UNIFLOW, SKIRTAS
SMB uniFLOW
CAPTURE

Pažangus fiksavimo
ir išvesties valdymo
sprendimas su keliomis
parinktimis vidutinio
dydžio ir pasaulinio
masto įmonėms / Biuro
ir spausdinimo centro
pajėgumai

Serverio sprendimas
NAUDOTOJO LICENCIJA

Daugiau informacijos apie mūsų sprendimus teiraukitės savo vietos atstovų arba žr. mūsų
„uniFLOW Online“ lankstinuke
* Būtinas įdiegimas, suaktyvinimas ir sąranka
** Būtinas suaktyvinimas ir sąranka

„imageRUNNER ADVANCE“ trečiosios kartos 3-iasis leidimas
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KODĖL RINKTIS „CANON“?
KOMPETENCIJA
„Canon“ – tai visuotinį pasitikėjimą pelnęs
prekės ženklas, sėkmingai gyvuojantis jau 80
metų, kurio dešimties metų apyvarta visame
pasaulyje siekia daugiau kaip 30,5 mlrd. USD.
Unikalus aparatinės, programinės įrangos ir
paslaugų pirkimas iš vieno patikimo tiekėjo
užtikrino nuolatinį pelningumą.

TVARUMAS
„Canon“ aplinkosauginiai įsipareigojimai yra
neatskiriama bendrovės „Kyosei“ filosofijos
„gyventi ir dirbti kartu siekiant bendro gėrio“
dalis, taikoma kuriant ir gaminant mūsų
produktus. Taikydami mūsų Gyvavimo ciklo
vertinimo sistemą ir koncentruodamiesi į
kiekvieną produkto gyvavimo ciklo etapą,
sumažinome išmetamo anglies dioksido kiekį.

INOVACIJOS

„Canon Inc.“
canon.com
„Canon Europe“
canon-europe.com
Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2019.

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.lt
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Mūsų produktuose ir paslaugose taikomi išmanesni
būdai informacijos saugumo rizikai sumažinti.
„Canon“ atsidavimas naujausioms technologijoms
lėmė pasaulines pastangas mokslinių tyrimų ir
plėtros srityje, kad išlaikytume savo pirmaujančią
padėtį pasaulyje technologinių inovacijų atžvilgiu.

