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imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition
Utvalg av smarte flerfunksjonsenheter for kontoret med farge og sort-hvitt

imageRUNNER
ADVANCE THIRD
GENERATION
rd
3 EDITIONPORTEFØLJEN
SIKRER
FREMTIDEN DIN
Etter hvert som kontorøkosystemet utvikler seg, er sømløs integrering av ny teknologi
nøkkelen til en uavbrutt arbeidsflyt. Datalivssyklusen omfatter nå en arbeidsstyrke som
er global, med et økende behov for innebygde sikkerhetstiltak. Brukeropplevelsen må
være intuitiv og fleksibel for å øke produktiviteten, uansett hvor du befinner deg.
Bedrifter må samle inn, presentere og
dele informasjon raskt, og trygt samle
flere dokumenter i en rekke utskrevne
eller digitale former på flere steder –
fra ansattes skrivebord og kontorskap
til nettskytjenester og mobile enheter.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation
3rd Edition-porteføljen er en intuitiv,
sikker og proaktiv forretningsplattform
som er utformet for sømløs integrering

med nettskyen. Datasikkerhetstiltak og
den integrerte uniFLOW Online Expressløsningen sikrer at kundekonfidensialiteten
beskyttes, samtidig som den gir pålitelig
håndtering av dokumentlivssyklusen.
Denne tilpasningsdyktige, brukerfokuserte
løsningen for det moderne kontormiljøet
støtter produktivitet og databeskyttelse i
like stor grad, av hensyn til fleksibilitet og
fortjeneste.

ØK SIKKERHETEN
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition-porteføljen dekker et bredt
utvalg av modeller for ulike kundebehov, og hvert av de individuelle produktene er tett
integrert med uniFLOW Online Express – en effektiv administrasjonsløsning for lagring
og utskrift av nettskydokumenter. Hver modell i porteføljen er utformet for å møte
behovene til dagens digitale kontorer. Enhetene gjør det mulig å tilpasse integreringen
med nettskyen og eksisterende kontorøkosystemer, og fokuserer på sikkerhet og intuitiv
bruk. Programmene blir direkte inkludert i smartsystemet, noe som gir fleksible, effektive
prosesser med maksimal produktivitet. imageRUNNER ADVANCE Third Generation
3rd Edition-serien tilbyr skreddersydd teknologi og tjenester som møter behovene til
bedrifter i forvandling.
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*525/615/715 – for øyeblikket bare tilgjengelig som modeller i andre utgave.
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FORENKLET
ADMINISTRASJON
FORDELENE MED EN SERVERLØS LØSNING
ØKT PRODUKTIVITET
En nettskybasert forretningsapplikasjon
kan effektivisere forretningsprosessene
dine, gi deg tilgang til moderne
teknologi som for eksempel Scan-toCloud, og sørge for at du kan fokusere
på kjernevirksomheten igjen ved å
outsource IKT-oppgaver (og risiko).

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
imageRUNNER ADVANCE
Third Generation 3rd Editionporteføljen leveres som
standard med uniFLOW
Online Express* – en alt-iett-tjeneste for nettbasert
utskriftsadministrasjon
som er klar til bruk. Den
fungerer sømløst med
eksisterende prosesser, holder
utskriftsrelaterte kostnader
under kontroll, gir bedre
dokumentsikkerhet – for å
beskytte data og åndsverk – og
øker de ansattes produktivitet.
Hvis du ønsker ekstra
funksjonalitet, kan du gå over til
uniFLOW Online eller det helt
frittstående uniFLOW-produktet
som gir enda større kontroll.

Fleksibel
godkjenning

KOSTNADSSTYRING
En serverløs løsning kan redusere kostnader
knyttet til IT-infrastruktur, plattform
og applikasjoner. IKT-investeringer
blir enklere å budsjettere og gir lavere
oppstartskostnader. Med fullstendig
oversikt over brukernes utskriftsatferd kan
du administrere utskriftskostnader, bidra til
å redusere sløsing og til og med begrense
tilgangen til funksjoner eller enheter etter
avdeling, arbeidsgruppe eller individ.

SENTRALISERT
KONTROLL
Et fleksibelt, oppdatert
IKT-miljø, som
støtter selvbetjente
konfigurasjonsalternativer
og tilbyr umiddelbare
oppgraderinger når
fremtidige oppdateringer
blir tilgjengelige, muliggjør
vekst og behovsendringer.
Fjerndiagnose og -assistanse
kan bidra til å redusere
kostnadene ved å minimere
nedetid og administrative
inngripener. Når du bruker
imageWARE Management
Console, får du et sentralisert
kontrollpunkt for alle enhetene
på tvers av landegrenser.

Nettskybasert
infrastruktur

ENHETLIG
PROGRAMVAREPLATTFORM
Canons imageRUNNER
ADVANCE Third Generation
3rd Edition-maskiner
kjører den enhetlige
programvareplattformen som
gir en mer konsekvent brukerog administrasjonsopplevelse
enn noensinne. Vi overvåker
og identifiserer stadig nye
sikkerhetsproblemer og
etterspurte funksjoner og
sender ut oppdaterte funksjoner
til alle enhetene dine. På denne
måten har enhetene alltid
det nyeste innen funksjoner
og sikkerhetstiltak, slik at
investeringene dine øker i
verdi og bedriften er klar for
fremtiden.

SIKKER
UTFORMING
Canon tar beskyttelsen av virksomhetens konfidensielle informasjon på alvor.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition-plattformen er nå enda sikrere,
takket være sømløs integrering av maskinvare, programvare og tjenester fra oss, samt en
rekke sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å sikre konfidensialiteten og tilgjengeligheten på
informasjon gjennom hele livssyklusen.
Systemverifisering ved oppstart betyr at brukerne trygt kan åpne programmer som er
basert på Root of Trust (ROT). Denne sikkerhetsfunksjonen hindrer hackere i å unnvike
sikkerhetsmekanismene i flerfunksjonsskrivere (MFP-er) som inneholder deler av
organisasjonens mest verdifulle informasjon.
Syslog-data gir også sikkerhetsinformasjon om enheten i sanntid, og denne
informasjonen kan analyseres av en kompatibel tredjepartsløsning som bruker
bransjeanerkjente standarder, og forbedrer porteføljens integrering med enhver
SIEM-server (sikkerhetsinformasjon og hendelsesadministrasjon).
Med pålogging med brukerautentisering på enheter er selv jobber sendt fra
mobiltelefoner sikre. Dermed beskyttes konfidensialiteten. Ulike enhetsfunksjoner kan
deaktiveres for individuelle brukere for å forhindre uautorisert distribusjon av sensitiv
informasjon, mens visuelle og hørbare Original Reminder-meldinger varsler deg hvis
sensitiv informasjon fra skannede originaler blir liggende på enheten. Gjesteutskrift gjør
det også mulig å sikre mobilutskrift uten tilgang til bedriftens nettverk.
Den valgfrie uniFLOW-løsningen inkluderer imageWARE Secure Audit Manager Express
som gir enda bedre kontroll. Denne avanserte pakken gir deg funksjonene du trenger for
å oppdage og forhindre alle forsøk på å skrive ut, skanne, fakse eller kopiere dokumenter
med bestemte nøkkelord, og varsler deg umiddelbart om eventuelle sikkerhetsbrudd.
•

HDD Erase fjerner eventuelle bilder etter hver oppgave.

•

HDD Format fjerner og overskriver alle data på harddisken ved slutten av levetiden.

•

HDD Data Encryption bidrar til å beskytte informasjon, selv etter at harddisken er
fjernet, og er nå FIPS 140-2-godkjent på utvalgte modeller.

•

En sikkerhetsbrikke med sabotasjesikker maskinvare bidrar til å beskytte passord og
krypteringsnøkler.

•

IPSec beskytter data som traverserer gjennom nettverket

•

SMB 3.0 gir sikker kryptering

•

Kryptert utskrift og skanning, og sikkert vannmerke
Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetstilbudet vårt, kan du kontakte våre lokale
representanter eller se i sikkerhetsbrosjyren «Beskytte kontoret ditt».

1536944
Enkel
dokumentskanning Spor kostnader
for utskrift,
skanning og
kopiering

Integrert måleravlesning

*krever aktivering og konfigurering
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DOKUMENTLIVSSYKLUSEN
Effektiviserer informasjonsarbeidsflyten helt uten problemer med en enestående
portefølje av serverløse bildeløsninger for behandling av digitale og fysiske dokumenter
– gjennom hele livssyklusen. Fullstendig integrerte dokumentarbeidsflyter gir rask og
effektiv lagring, arkivering og deling av informasjon, noe som gjør deg mindre avhengig
av papirbaserte manuelle prosesser. Dette legger til rette for effektivt samarbeid.
Støtte for bransjestandarder som PCL og PostScript, muliggjør direkte integrering
med IT-systemene dine.
BRUKEROPPLEVELSE
Et stort, raskt og intuitivt
brukergrensesnitt med
berøringsskjerm i farger og
smarttelefonlignende kontroll
gjør det raskt og enkelt å
utføre oppgaver. Merged
Home UI-funksjonen gjør det
mulig å velge innstillinger
basert på den forrige
brukerens preferanser, noe
som gir effektiv behandling og
en raffinert brukeropplevelse
på tvers av alle imageRUNNER
ADVANCE-enheter – slik at
arbeidet går helt problemfritt.
Alle modellene i porteføljen
bruker også de samme
utskriftsdriverne, de samme
interne funksjonene og
fullstendig kompatibel
programvare for å minimere
vedlikeholdsarbeidet.

INDIVIDUELL
TILPASNING
Brukere kan tilpasse
arbeidsområdene og
arbeidsflytene sine ved
hjelp av avansert tilpassing
på skjermvisningen,
enhetsfunksjoner og
innstillinger med en
godkjenningstjeneste som
for eksempel Universal Login
Manager eller uniFLOW
Online Express.

MOBILE OFFICEAKTIVERING
Skalerbar støtte for fleksible
arbeidsrutiner gir de ansatte
mulighet til å lagre eller skrive
ut dokumenter trygt mens
de er på farten, og raskt
koble mobilenhetene sine
direkte opp mot bedriftens
arbeidsflyter. Gjør bruken
av mobile arbeidsrutiner
enda bedre – noe som gir de
ansatte mulighet til å åpne,
administrere og behandle
dokumenter hvor, når og
hvordan de vil – slik at de
ikke trenger skrivebordet sitt
og en kontor-PC for å kunne
jobbe.

EN INTEGRERT LØSNING
FOR ALLE BEDRIFTER
Canons integrerte løsninger gir deg muligheten til å kontrollere tilgangen til enheten, følge
retningslinjer for utskrift, overvåke produksjonen og begrense bruken per bruker.

UNIFLOW FOR SMB
UNIFLOW CAPTURE

UNIFLOW

UNIFLOW ONLINE

TA BILDE
Effektiviser dokumentdigitaliseringen med de fantastiske skannefunksjonene til
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition-enheter. Samtidig tosidig skanning
gir raske resultater, og standardstøtte for skanning og konvertering av dokumenter til
Searchable PDF, Microsoft® Word og Microsoft® PowerPoint er inkludert.
ADMINISTRER
OG BEHANDLE

Du kan optimalisere informasjonsprosessene med sømløs integrering til et utvalg avansert
Canon- og tredjepartsprogramvare, takket være de innebygde MEAP- og MEAPwebapplikasjonsplattformene.

UTSKRIFT
Du kan enkelt og sikkert sende digitale utskriftsdokumenter til en rekke mottakere for
deling, arkivering eller utskrift med imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Editionløsninger.
imageRUNNER ADVANCE Third Generation 3rd Edition-porteføljen tilbyr også fleksible
etterbehandlingsalternativer, som for eksempel stifting og dokumentmating. Sammen med
Canons iW Desktop-programvare for publisering gir dette enkel oppretting og produksjon av
profesjonelle dokumenter internt.
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UNIVERSAL
LOGIN MANAGER

UNIFLOW ONLINE
EXPRESS

Grunnleggende
utskriftsadministrasjon for
små bedrifter
Enhetsbasert løsning
STANDARD
ENHETSFUNKSJONALITET

Avansert
administrasjonsløsning for
skanning og utskrift med
flere alternativer for alt
fra mellomstore bedrifter
til globale bedrifter /
Muligheter for kontoret og
utskriftsrommet.

Grunnleggende
administrasjonsløsning for
skanning og utskrift for små
bedrifter

Ubegrenset antall brukere
og enheter / Moduler for
utskrift og skanning / Ideelt
for alt fra små bedrifter til
globale selskap

Forbedret
administrasjonsløsning for
skanning og utskrift – ideell
for små til mellomstore
bedrifter / Frittstående
moduler for krav til utskrift
og skanning

Nettskybasert løsning

Nettskybasert løsning

Serverbasert løsning

Serverbasert løsning

STANDARD
ENHETSFUNKSJONALITET**

BRUKERABONNEMENT

BRUKERLISENS

BRUKERLISENS

Ubegrenset antall enheter
1–10 enheter

1–5 enheter

Ubegrenset antall enheter
1–25 enheter

Hvis du vil ha mer informasjon om løsningene våre, kan du kontakte våre lokale representanter
eller se uniFLOW Online-brosjyren
* Krever installasjon, aktivering og konfigurering
** Krever aktivering og konfigurering
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HVORFOR CANON?
EKSPERTISE
Canon er et globalt anerkjent merke med over
80 års erfaring, og har omsatt for 30,5 milliarder
dollar over hele verden de siste ti årene. Det
unike tilbudet av maskinvare, programvare og
tjenester fra én anerkjent leverandør har sikret
kontinuerlig profitt.

BÆREKRAFT
Canons miljøengasjement er en viktig
del av bedriftsfilosofien Kyosei: «leve
og arbeide sammen for et felles gode,
vårt produktdesign og vår produksjon».
Gjennom LCA-systemet vårt
(Life Cycle Assessment) har vi redusert
CO2-utslippene ved å fokusere på hvert
trinn i produktenes livssyklus.

INNOVASJON

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

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no
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Produktene og tjenestene våre inneholder
smartere måter å redusere trusler for
informasjonssikkerheten på. Canons
engasjement for banebrytende teknologi har
ført til et globalt forsknings- og utviklingsarbeid
som opprettholder posisjonen vår som
verdensledende innen teknologisk nyskaping.

