Απλά
προηγμένα
Βραβευμένη σειρά έγχρωμων και ασπρόμαυρων
συστημάτων imageRUNNER ADVANCE για το γραφείο

•
imageRUNNER
ADVANCE – για την
εργασία του αύριο
Ο χώρος εργασίας μεταμορφώνεται με ταχύτατους ρυθμούς.
Ευέλικτο ωράριο, εργασία από το σπίτι, μετακινούμενοι
εργαζόμενοι που μοιράζονται γραφεία και προσωπικό
εγκατεστημένο σε διαφορετικές χώρες – ωστόσο, όλοι
συνεργάζονται σαν να βρίσκονται στην ίδια αίθουσα.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα προσφέρει
μια μεγάλη γκάμα μοντέλων και
ενοποιημένων λύσεων με δοκιμασμένη
τεχνολογία για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που θέτει η ροή εργασιών
για έγγραφα στο πλαίσιο εξελισσόμενων
περιβαλλόντων εργασίας – από μικρές
ομάδες και γραφεία μέχρι μεγάλες
διευθύνσεις ή τμήματα παραγωγής
εκτυπώσεων.

Η σειρά imageRUNNER ADVANCE
περιλαμβάνει μοντέλα πολλαπλών
λειτουργιών που βασίζονται σε μια
έξυπνη πλατφόρμα και έχουν ως στόχο
να υποστηρίζουν και να συμπληρώνουν
κάθε στάδιο στον κύκλο ζωής των
εγγράφων. Από τη δημιουργία μέχρι την
κοινοποίηση και από την εκτύπωση μέχρι
την αρχειοθέτηση, αυτά τα συστήματα
σχεδιάστηκαν για να συμβάλλουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας και της
αποδοτικότητας, να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του οργανισμού σας
για ασφάλεια και προστασία του
περιβάλλοντος, να ελέγχουν το κόστος
και να βελτιστοποιούν την απόδοση της
επένδυσής σας.

Τα συστήματα imageRUNNER ADVANCE
μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα
στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της
επιχείρησής σας, τώρα και στο μέλλον,
καθώς και να ενοποιηθούν απρόσκοπτα
με μια σειρά ισχυρών λύσεων
ψηφιοποίησης και παραγωγής
εγγράφων, όπως οι uniFLOW, eCopy,
Therefore, IRIS και άλλες.
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Για μια επιτυχημένη πορεία, οι
επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να
ανακαλούν πληροφορίες γρήγορα, να
τις μοιράζονται εύκολα με όσους τις
χρειάζονται και να τις προστατεύουν από
όσους δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση.
Ωστόσο, η διαχείριση των πληροφοριών
ενέχει σημαντικές προκλήσεις, καθώς
πολλά έγγραφα υπάρχουν ταυτόχρονα σε
διάφορες μορφές –έντυπες ή ψηφιακές–
και σε διάφορες τοποθεσίες, π.χ. στα
γραφεία των εργαζομένων και στις
αρχειοθήκες τους μέχρι σε διακομιστές
στο cloud και σε φορητές συσκευές.
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Διαχείριση κόστους

Αποδοτική ροή εργασιών

Ασφάλεια

Εντοπίστε και αντιμετωπίστε
τους τομείς που επιδέχονται
καλύτερη διαχείριση του
κόστους εκτύπωσης και
παραγωγής εγγράφων.
Σελίδα 4

Σχεδιασμός με στόχο την
εξοικονόμηση χρόνου και
πόρων, με παράλληλη αύξηση
της παραγωγικότητας
χρησιμοποιώντας αποδοτικές
ροές εργασιών και έξυπνα
χαρακτηριστικά για ευκολία
χρήσης.
Σελίδα 6

Μια σειρά στάνταρ και
προαιρετικών δυνατοτήτων
ασφάλειας που συμβάλλουν
στην προστασία των
ευαίσθητων πληροφοριών.
Σελίδα 8

Κόστος οργάνωσης (33%),
Ασφάλεια (26%) και Παραγωγικότητα
εργαζομένων (20%): αυτά είναι τα τρία
σημαντικότερα θέματα που απασχολούν
τους οργανισμούς σήμερα
Western European Hardcopy End-User Study: Print Services
Evolution Continues (Μελέτη για τους τελικούς χρήστες των
εκτυπωμένων εγγράφων στη Δυτική Ευρώπη: Η εξέλιξη των
υπηρεσιών εκτύπωσης συνεχίζεται), IDC, #KD57X

52%

το 2013

Διαχείριση μεμονωμένων
συσκευών και ομάδων
συστημάτων
Προηγμένες δυνατότητες για
αποδοτική διαχείριση ομάδων
συστημάτων, που μειώνουν
τον διαχειριστικό φόρτο των
στελεχών IT και
μεγιστοποιούν την
παραγωγικότητα.
Σελίδα 9

Ποιότητα και αξιοπιστία
Εξαιρετική ποιότητα και
αξιόπιστη απόδοση για
απρόσκοπτη εργασία.
Σελίδα 10

ΜΕΤΑΚΙΝΟΎΜΕΝΟΙ
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

75%

το 2018

Για το 2013 υπολογίστηκε ότι
οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι
αντιπροσώπευαν σχεδόν το
52% του συνολικού εργατικού
δυναμικού. Έως το 2018,
προβλέπεται ότι αυτό το
ποσοστό θα αυξηθεί στο 75%.

Βιωσιμότητα
Ενσωμάτωση στοιχείων
περιβαλλοντικά υπεύθυνης
σχεδίασης και αποδοτικής
λειτουργίας, που συμβάλλουν
στην επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων.
Σελίδα 11

Western Europe Mobile Workforce Forecast
Update (Προβλέψεις τάσεων για το
μετακινούμενο εργατικό δυναμικό στη Δυτική
Ευρώπη), 2013–2018, #LM58W

Υποστηρίζουμε την
επιχείρησή σας καθώς
εξελίσσεται
Στο ψηφιακό σύμπαν, ο
αριθμός των gigabyte ανά
επαγγελματία IT θα αυξηθεί
κατά 8 φορές μεταξύ αυτής
της χρονιάς και του 2020,
ενώ ο αριθμός των συσκευών
στο Internet of Things θα
αυξηθεί κατά 2 φορές.
EMC Digital Universe Study (Μελέτη για το
ψηφιακό σύμπαν EMC), με δεδομένα και
ανάλυση της IDC, IDC_1672
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Το κόστος των εκτυπώσεων
μπορεί να ανέλθει στο

3%–6%
των εσόδων.

Διαχείριση κόστους
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους
αποδοτικότερης λειτουργίας και ουσιαστικής απόδοσης
των επενδύσεών τους. Ωστόσο πολλές αγνοούν το
πραγματικό κόστος της εκτύπωσης και της διαχείρισης
πληροφοριών σε έναν οργανισμό, το οποίο μπορεί να
ανέλθει σε σημαντικά επίπεδα εφόσον δεν ληφθούν
μέτρα για την αποτελεσματική διαχείρισή του.
Το συνολικό κόστος εκτυπώσεων
περιλαμβάνει το κρυφό κόστος που
σχετίζεται με τη διαχείριση και την
παραγωγή εγγράφων, τη βελτιστοποιημένη
διαχείριση της παραγωγής, την υποστήριξη
και υποδομή IT, καθώς και τη διοίκηση και
τις προμήθειες. Οι λύσεις imageRUNNER
ADVANCE της Canon έχουν σχεδιαστεί για
να αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις
και να εξασφαλίζουν μείωση του κόστους,
ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση της
επένδυσής σας.

A CXO’s guide to MPS (Ένας οδηγός για τις
υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων, για τον
υπεύθυνο εταιρικής εμπειρίας), Photizo Group

Gartner, Hype Cycle for Imaging and Print Services, 2015 (Η μέθοδος Hype Cycle για τις υπηρεσίες απεικόνισης και εκτύπωσης),
14 Ιουλίου 2015, Tomoko Mitani

Διαχείριση και παραγωγή
εγγράφων
Οι οργανισμοί επιβαρύνονται
σημαντικά με κόστος που προκύπτει
από τον καθημερινό χειρισμό των
εγγράφων, ενώ οι ανεπάρκειες
στους τομείς της αναζήτησης και της
επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών
ενδεχομένως προκαλούν τη σπατάλη
χρόνου και χρημάτων. Τα συστήματα
της σειράς imageRUNNER ADVANCE
μπορούν να σας βοηθήσουν να
μειώσετε το κρυφό κόστος μέσω της
εισαγωγής πλήρως ενοποιημένων και
ολοκληρωμένων ροών εργασίας για
έγγραφα. Αυτό επιτρέπει 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.

Βελτιστοποιημένη διαχείριση
παραγωγής
Το χαρτοφυλάκιο συστημάτων
imageRUNNER ADVANCE και
ενοποιημένων λύσεων σάς δίνει τη
δυνατότητα να ελέγχετε την πρόσβαση
στις συσκευές, να εφαρμόζετε πολιτικές
εκτύπωσης, να παρακολουθείτε την
παραγωγή και να περιορίζετε τη χρήση
σε επίπεδο χρήστη. Έτσι μπορείτε να
μειώσετε τις άσκοπες εκτυπώσεις, να
ενθαρρύνετε την κατανομή και ανάκτηση
του κόστους, καθώς και να μειώσετε την
κατανάλωση χαρτιού και γραφίτη.
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Οι Υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services, MPS) μπορούν να
συνδράμουν τις προσπάθειες των οργανισμών για να βελτιστοποιήσουν το εκτυπωτικό τους
περιβάλλον, να διαχειριστούν τους εκτυπωτές τους και να μειώσουν το κόστος εκτύπωσης.
Η αποδοτική διαχείριση ενός συνόλου εκτυπωτών μπορεί να μειώσει το κόστος εκτύπωσης
μεταξύ 10% και 30%. Με τις υπηρεσίες MPS η διαμόρφωση του προϋπολογισμού παραγωγής
εκτυπώσεων γίνεται πιο απλή, καθώς υπάρχει δυνατότητα ενοποίησης των συμβάσεων
για τον υλικό εξοπλισμό, τα αναλώσιμα και τη συντήρηση, προσφέροντας στις επιχειρήσεις
σαφέστερη εικόνα των δαπανών τους για την εκτύπωση.

Υποστήριξη και υποδομή IT

Διοίκηση και προμήθειες

Το τμήμα IT είναι συχνά το πρώτο
καταφύγιο των χρηστών για την
αντιμετώπιση προβλημάτων που
σχετίζονται με την εκτύπωση, γεγονός
το οποίο μπορεί να αυξήσει τον φόρτο
εργασίας των στελεχών του. Τα
συστήματα imageRUNNER ADVANCE και
οι ενοποιημένες λύσεις έχουν σχεδιαστεί
με στόχο τη μείωση του πρόσθετου
κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το
τμήμα IT εξαιτίας αιτημάτων που αφορούν
στην εκτύπωση. Αρχικά, τα συστήματα
μπορούν να διαμορφωθούν πλήρως με
τις ρυθμίσεις που θέλετε πριν από την
τοποθέτησή τους στις εγκαταστάσεις σας.
Το ομοιόμορφο και έξυπνο περιβάλλον
χειρισμού σε όλα τα συστήματα, καθώς
και τα κοινά προγράμματα οδήγησης και η
βοήθεια σε μορφή βίντεο, απλοποιούν την
εκμάθηση από τον χρήστη και μειώνουν
την ανάγκη αναζήτησης βοήθειας.

Με τα συστήματα imageRUNNER
ADVANCE θα έχετε σαφή εικόνα για
το κρυφό διοικητικό και διαχειριστικό
κόστος, χάρη σε υπηρεσίες όπως η
αυτόματη συλλογή δεδομένων μετρητή
και η εξ αποστάσεως διαχείριση
αναλωσίμων. Επιπλέον, η πασίγνωστη
κατασκευαστική ποιότητα και αξιοπιστία
της Canon, σε συνδυασμό με τη
δυνατότητα εκτέλεσης διαγνωστικών
ελέγχων και παροχής βοήθειας εξ
αποστάσεως, συμβάλλουν στη μείωση
του κόστους, ελαχιστοποιώντας τόσο
τις διακοπές λειτουργίας όσο και τις
διοικητικές παρεμβάσεις.

3.700

είναι ο μέσος αριθμός
ωρών υποστήριξης IT
που χρειάζεται ετησίως
μια ομάδα συστημάτων
παραγωγής έντυπων
εγγράφων σε μια εταιρεία
750 εργαζομένων.
 CXO’s guide to MPS (Ένας οδηγός για
A
τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων
για τον υπεύθυνο εταιρικής εμπειρίας),
Photizo Group

Η υποστήριξη για πρότυπα του κλάδου,
όπως οι γλώσσες PCL και PostScript,
επιτρέπει την άμεση ενοποίηση με τα
συστήματα IT του οργανισμού σας.
Επιπλέον, τα ισχυρά εργαλεία διαχείρισης
ομάδων συστημάτων παρέχουν κεντρικό
έλεγχο εξ αποστάσεως, με δυνατότητα
ενημέρωσης μεμονωμένων συσκευών
και ομάδων συστημάτων, καθώς και
αποδοτική διανομή ρυθμίσεων, πολιτικών
εκτύπωσης και περιορισμών.

imageRUNNER ADVANCE
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Το 2018, τα
δύο τρίτα των
επιχειρήσεων θα
συνεχίσουν να
διαθέτουν τον
μεγαλύτερο όγκο
του επικοινωνιακού
υλικού για πελάτες
σε εκτυπωμένη
μορφή.

Αποδοτική
ροή εργασιών

IDC FutureScape:
Worldwide Imaging,
Printing, and Document
Solutions 2016 Predictions
(Παγκόσμιες προβλέψεις
για τις λύσεις απεικόνισης,
εκτύπωσης και
εγγράφων το 2016),
Νοέμβριος 2015,
#259824

Η εξοικονόμηση χρόνου και πόρων αποτελεί μείζον
θέμα για τις περισσότερες εταιρείες. Με αυτό υπόψη, το
χαρτοφυλάκιο λύσεων και συστημάτων imageRUNNER
ADVANCE σχεδιάστηκε με γνώμονα την αύξηση της
παραγωγικότητας και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας
μέσω αποδοτικών και βελτιστοποιημένων ροών εργασιών.

Ευχρηστία

ΑΒΓ

Χάρη στη μεγάλη
έγχρωμη οθόνη αφής με το γρήγορο και
έξυπνο περιβάλλον χειρισμού μπορείτε να
ολοκληρώνετε τις εργασίες σας γρήγορα
και χωρίς κόπο. Νέες λειτουργίες,
όπως ο έλεγχος με κινήσεις αφής
("τσίμπημα" ή "σύρσιμο"), βελτιώνουν τη
χρηστικότητα, καθώς ο χρήστης είναι ήδη
εξοικειωμένος με αυτές από τα κινητά
τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας*.
Τα ενσωματωμένα βίντεο εκπαίδευσης
και υποστήριξης βοηθούν στη βασική
συντήρηση και τη μεγιστοποίηση του
χρόνου λειτουργίας. Επιπλέον οι χρήστες
θα χρησιμοποιούν εύκολα οποιοδήποτε
σύστημα της σειράς, χάρη στην κοινή
πλατφόρμα και τις βασικές αρχές
λειτουργίας τους.

Το ποσοστό των
οργανισμών που
έχουν υιοθετήσει
μεθόδους
εκτύπωσης από
φορητές συσκευές έχει αυξηθεί από
μόλις 5% σε 14%, με το 35% να
σχεδιάζει να εφαρμόσει πρακτικές
εκτύπωσης από φορητές συσκευές εντός
των επόμενων 12 μηνών.
 he mobile print enterprise. Are businesses
T
ready for mobile printing? (Είναι έτοιμες οι
επιχειρήσεις για εκτύπωση από φορητές
συσκευές;) Quocirca
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Εξατομικευμένη
εμπειρία
Τα συστήματα imageRUNNER
ADVANCE έχουν σχεδιαστεί ώστε να
χρησιμοποιούνται από πολλούς χρήστες,
αλλά παρέχουν επίσης μια μοναδική και
προσωπική εμπειρία σε κάθε μονάδα.
Αν ενεργοποιηθεί η υπηρεσία ελέγχου
ταυτότητας, κάθε χρήστης μπορεί να
προσαρμόσει τον χώρο εργασίας του
χρησιμοποιώντας προηγμένες λειτουργίες
εξατομίκευσης**. Με τη λειτουργία Η
οθόνη μου, οι χρήστες μπορούν να
εξατομικεύσουν το περιβάλλον χειρισμού,
συμπεριλαμβανομένης της αρχικής
οθόνης μετά τη σύνδεση, της γλώσσας ή
των ρυθμίσεων προσβασιμότητας. Με τη
δυνατότητα Οι λειτουργίες μου αυξάνεται
η αποδοτικότητα, καθώς οι χρήστες
έχουν εύκολη πρόσβαση σε μοναδικές
πληροφορίες που τους βοηθούν στη
διεκπεραίωση των εργασιών τους,
όπως προσωπικά βιβλία διευθύνσεων.
Επίσης, η δυνατότητα Οι ρυθμίσεις μου
επιτρέπει την εφαρμογή προσωπικών
προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για τις
λειτουργίες Αντιγραφής, Αποστολής,
Φαξ και Αποθήκευσης.

Υποστήριξη ροών
εργασίας για
φορητές συσκευές

Βελτιστοποιημένη
ψηφιοποίηση
εγγράφων

Η κλιμακούμενου επιπέδου υποστήριξη
για ευέλικτες πρακτικές εργασίας
μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα
επιτρέποντας 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. Το χαρτοφυλάκιο
συστημάτων imageRUNNER ADVANCE
προσφέρει διάφορους τρόπους για
τη σύνδεση έξυπνων συσκευών, όπως
ζεύξη QR Code*, τεχνολογίας NFC* και
Bluetooth Low Energy*. Τα συστήματα
αυτά συνεργάζονται με σχεδόν
οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή, καθώς
υποστηρίζουν κοινές εφαρμογές όπως οι
Google Cloud Print, AirPrint* και Mopria*,
και μπορούν να συνδεθούν απευθείας με
συγκεκριμένες υπηρεσίες που βασίζονται
στο cloud.

Οι ισχυρές δυνατότητες σάρωσης
βελτιστοποιούν την καταγραφή και
την ψηφιοποίηση των εγγράφων. Η
ταυτόχρονη σάρωση διπλής όψης*
εξασφαλίζει γρήγορα αποτελέσματα
και επιτρέπει γρήγορη αποστολή
εγγράφων σε πληθώρα προορισμών.
Περιλαμβάνεται στάνταρ υποστήριξη
για τη σάρωση και τη μετατροπή
εγγράφων σε μορφή PDF με δυνατότητα
αναζήτησης, Microsoft® Word* και
Microsoft® PowerPoint. Για βελτιστοποίηση
των διαδικασιών και των ροών εργασίας,
τα συστήματα imageRUNNER ADVANCE
ενοποιούνται απρόσκοπτα με μια σειρά
ισχυρών προγραμμάτων λογισμικού
της Canon και τρίτων κατασκευαστών,
χάρη στις ενσωματωμένες πλατφόρμες
εφαρμογών MEAP και MEAP Web.

Το 36% μιας τυπικής ημέρας ενός εργαζομένου που διαχειρίζεται

πληροφορίες και αναλύσεις αφορά την αναζήτηση και την ενοποίηση
πληροφοριών από διάφορα συστήματα. Αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν
να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά
τους μόνο στο 56% του χρόνου.
Έκθεση: Bridging the Information Worker Productivity Gap, Unlocking the Hidden Value of Information
(Γεφυρώνοντας το χάσμα παραγωγικότητας του εργαζόμενου που χρησιμοποιεί πληροφορίες,
ξεκλειδώνοντας την κρυφή αξία των πληροφοριών), Μελέτη της IDC με πολλούς πελάτες, 2014,
David Schubmehl και Dan Vesset

*	Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα
imageRUNNER ADVANCE
**	Ορισμένα προηγμένα χαρακτηριστικά
εξατομίκευσης είναι διαθέσιμα μόνο
σε επιλεγμένα μοντέλα imageRUNNER
ADVANCE
***	Οι επιλογές τελικής επεξεργασίας
διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

Ενσωματωμένη
ευφυΐα

Ολοκληρωμένη
δημιουργία εγγράφων

Μια σειρά έξυπνων χαρακτηριστικών
συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση
των ροών εργασιών για έγγραφα και
μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα.
Η τεχνολογία αισθητήρα κίνησης*
επαναφέρει το σύστημα από την
κατάσταση αναστολής λειτουργίας
ώστε να μειωθεί ο υποκειμενικός
χρόνος αναμονής, ενώ οι έξυπνες
δυνατότητες χειρισμού των υλικών,
όπως η παράβλεψη λευκών σελίδων*
και ο εντοπισμός τροφοδοσίας πολλών
φύλλων*, διασφαλίζουν αποδοτική
σάρωση.

Τα συστήματα imageRUNNER ADVANCE
διαθέτουν ευέλικτες επιλογές τελικής
επεξεργασίας***, όπως συρραφή,
εισαγωγή φύλλων σε έγγραφα, διάτρηση
και εκτύπωση φυλλαδίων, καθώς και
δίπλωμα τύπου C και Z. Όλα αυτά, σε
συνδυασμό με το λογισμικό έκδοσης
εγγράφων iW Desktop της Canon,
απλοποιούν τις διαδικασίες δημιουργίας
και παραγωγής εγγράφων με υψηλή
ποιότητα και επαγγελματική εμφάνιση
στο γραφείο σας.

Οι δαπάνες IT για την
εισαγωγή φορητών συσκευών
στις ροές εργασιών
επιχειρήσεων και οργανισμών
πρόκειται να αυξηθούν από το
25% του προϋπολογισμού
για IT το 2015 σε 40% το
2018, με τις δαπάνες για IT να
παρουσιάζουν πτωτική τάση
το 2018, κυρίως λόγω των
συγχωνεύσεων και της χρήσης
προσωπικών συσκευών στην
εργασία (BYOD).
IDC FutureScape: Worldwide
Mobility 2016 Predictions
(Παγκόσμιες προβλέψεις
για τη φορητότητα το 2016),
Νοέμβριος 2015, #259815

Το 2018, 30% των
επιχειρήσεων θα
αναπροσανατολίσουν τις
στρατηγικές φορητότητας
και το προσωπικό
με στόχο ευρύτερες
βελτιστοποιήσεις των
ροών εργασιών.
IDC FutureScape: Worldwide
Mobility 2016 Predictions
(Παγκόσμιες προβλέψεις
για τη φορητότητα το 2016),
Νοέμβριος 2015, #259815

imageRUNNER ADVANCE
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Μέχρι το 2020, πάνω από

1,5 δισεκατομμύρια
άνθρωποι

Ασφάλεια

θα επηρεαστούν από παραβιάσεις δεδομένων.

IDC FutureScape: Worldwide IT Security Products and Services 2016
Predictions (Παγκόσμιες προβλέψεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
ασφάλειας IT για το 2016), Νοέμβριος 2015, #259836

24%

των
παραβιάσεων
βασίζονται
σε έντυπα
έγγραφα
Beazley plc, 2014

Διαχείριση μεμονωμένων
συσκευών και ομάδων
συστημάτων

Καθώς οι οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι η σωστή
διαχείριση των εκτυπωτών μπορεί να μειώσει τη
δαπάνη για εκτυπώσεις στο γραφείο έως και
30%, όλο και περισσότεροι λαμβάνουν μέτρα
για να βελτιστοποιήσουν τα εκτυπωτικά τους
συστήματα, υιοθετώντας λογισμικό ενοποίησης
συσκευών και διαχείρισης εκτυπώσεων είτε
εσωτερικά είτε προσφεύγοντας στις υπηρεσίες
κάποιου προμηθευτή MPS.
Gartner, Forecast Overview: Print Hardware, Software and
Services, Worldwide, 2015 (Επισκόπηση προβλέψεων:
Υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες εκτύπωσης, παγκόσμια),
27 Ιουλίου 2015

Είτε έχετε μία συσκευή είτε μια μεγάλη ομάδα
συστημάτων, η ενοποίηση, η διοίκηση και η
διαχείριση της υποδομής εκτυπώσεων μπορεί
να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα υπόθεση.
Η Canon προσφέρει προηγμένες δυνατότητες
για την αποδοτική διαχείριση συσκευών και
ομάδων συστημάτων, ώστε να ελαφρυνθεί
ο φόρτος εργασίας των ομάδων IT και να
βελτιωθεί η παραγωγικότητα.

Καθώς τα διάφορα εμπιστευτικά δεδομένα μετακινούνται συχνά
μεταξύ του σταθερού υπολογιστή και κάποιας φορητής συσκευής του
χρήστη ή ενός συστήματος πολλαπλών λειτουργιών, είναι σημαντικό
να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος εκτύπωσης. Η πλατφόρμα imageRUNNER ADVANCE
προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες ασφάλειας για την προστασία
της εμπιστευτικότητας, της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας
των πληροφοριών σας.
Οι πολυεπίπεδες λύσεις ασφάλειας της Canon προστατεύουν τις
ευαίσθητες πληροφορίες τόσο όταν είναι αποθηκευμένες στη συσκευή
όσο και κατά τη μετάδοση:

Ασφάλεια συσκευών
Μπορείτε να ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση
σε κάθε συσκευή μέσω μιας υπηρεσίας
σύνδεσης, όπως το Universal Login Manager.
Με αυτήν την εφαρμογή, υπάρχει δυνατότητα
διαμόρφωσης της συσκευής ώστε η ανάκτηση
ευαίσθητων εκτυπώσεων να γίνεται μόνο
αφού συνδεθεί ο χρήστης –με χρήση εικόνας,
κωδικού PIN ή κάρτας– διασφαλίζοντας ότι
δεν πρόκειται να ξεχαστούν εμπιστευτικά
έγγραφα στον δίσκο εξόδου. Υπάρχει επίσης
δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης ανά
χρήστη ή τμήμα.

Ασφάλεια εγγράφων
Η προστασία των εμπιστευτικών
πληροφοριών του οργανισμού σας αποτελεί
σοβαρό ζήτημα για την Canon· για τον λόγο
αυτό έχει δημιουργήσει μια σειρά μηχανισμών
που συμβάλλουν στη διασφάλιση των
πληροφοριών σας έναντι παραβιάσεων. 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* σας
ειδοποιούν αν έχουν απομείνει στη συσκευή
ευαίσθητες πληροφορίες από τα σαρωμένα
πρωτότυπα.
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Ασφάλεια δεδομένων και δικτύου
• Το uniFLOW SAM Express Server σάς
επιτρέπει να παρακολουθείτε και να ελέγχετε
την πρόσβαση σε οποιαδήποτε συσκευή,
καθώς και να εφαρμόζετε πρόσθετη
προστασία για τα δεδομένα.
• Η στάνταρ λειτουργία Διαγραφής σκληρού
δίσκου διαγράφει τις εναπομένουσες εικόνες
μετά από κάθε εργασία.
• Η λειτουργία Διαμόρφωσης σκληρού
δίσκου εξαλείφει και αντικαθιστά όλα τα
δεδομένα στον σκληρό δίσκο στο τέλος της
λειτουργικής του ζωής.
• Η λειτουργία Κρυπτογράφησης δεδομένων
σκληρού δίσκου συμβάλλει στην προστασία
των πληροφοριών, ακόμα και μετά την
αφαίρεση του σκληρού δίσκου. Διαθέτει πλέον
έγκριση FIPS 140-2 σε επιλεγμένα μοντέλα.

80% των εταιρειών
κατατάσσουν την
ασφάλεια εγγράφων
στις κορυφαίες
προτεραιότητές
τους
Έκθεση:
Barometre GED

Αποδοτική εγκατάσταση και
έξυπνη υποστήριξη χρήστη

Προηγμένα εργαλεία
διοίκησης και διαχείρισης

Αποδοτική παρακολούθηση
και διαγνωστικοί έλεγχοι

Μπορείτε να διαμορφώσετε
τα συστήματα ανάλογα με τις
προδιαγραφές σας για γρήγορη και
εύκολη ανάπτυξη στο περιβάλλον
σας, καθώς και για απρόσκοπτη
ενοποίηση με τις εφαρμογές και με
παλαιότερα συστήματα του οργανισμού,
βελτιστοποιώντας τις επιχειρηματικές
διεργασίες. Οι χρήστες μπορούν να
διεκπεραιώνουν με ευκολία βασικές
εργασίες συντήρησης, όπως η
αντικατάσταση των αναλωσίμων
και η εξάλειψη τυχόν εμπλοκών
χαρτιού, χρησιμοποιώντας έξυπνες
ενσωματωμένες οδηγίες που
βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη
και μειώνουν τις άσκοπες κλήσεις
στο τμήμα IT. Το τμήμα IT μπορεί να
επιλύει αποτελεσματικά τα προβλήματα
των χρηστών αναπαράγοντας και
ελέγχοντας εξ αποστάσεως το
περιβάλλον χειρισμού του χρήστη στο
σύστημα.

Με την κονσόλα διαχείρισης imageWARE
Management Console έχετε ένα κεντρικό
σημείο ελέγχου για όλα τα συστήματά
σας, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών
χωρών. Μπορείτε να ελέγχετε την
κατάσταση και τα αναλώσιμα των
συστημάτων, να απενεργοποιείτε
συστήματα εξ αποστάσεως και
να καταγράφετε τις ενδείξεις των
μετρητών, καθώς και να διαχειρίζεστε τα
βιβλία διευθύνσεων και τα προγράμματα
οδήγησης εκτυπωτή. Μπορείτε να
αναβαθμίζετε εύκολα το firmware, τις
διαμορφώσεις, τις εφαρμογές και τις
ρυθμίσεις μεμονωμένων ή όλων των
συστημάτων, καθώς και να εφαρμόζετε
αποτελεσματικά πολιτικές ασφάλειας.

Οι δυνατότητες διαχείρισης των
αναλωσίμων και παρακολούθησης
των συστημάτων εξ αποστάσεως
επιτρέπουν την απλή αναπλήρωση του
γραφίτη και την αυτοματοποιημένη
συλλογή των ενδείξεων των μετρητών.
Οι διαγνωστικοί έλεγχοι, ο χειρισμός
των συμβάντων και η διαχείριση της
διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων εξ
αποστάσεως επιτρέπουν επίσης την
προληπτική συντήρηση και την ταχεία
επιδιόρθωση, για μεγιστοποίηση του
χρόνου λειτουργίας.

• Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφαλείας με
διατάξεις κατά των παραβιάσεων ενισχύει
την προστασία των κωδικών πρόσβασης και
των κλειδιών κρυπτογράφησης.
• Το πρωτόκολλο IPsec παρέχει προστασία για
τα δεδομένα καθώς μεταφέρονται μέσω του
δικτύου.

*	Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα
imageRUNNER ADVANCE
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Ποιότητα και αξιοπιστία

Η Canon έχει κερδίσει το
περίοπτο βραβείο καλύτερης
σειράς συστημάτων
πολλαπλών λειτουργιών
(MFP) A3 για το 2016 από
τον οργανισμό δοκιμών και
ερευνών Buyers Laboratory
(BLI)

Η σειρά imageRUNNER ADVANCE σχεδιάστηκε με γνώμονα
τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Η ποιότητα και η αξιοπιστία
βρίσκονται στην αιχμή των διαδικασιών έρευνας και
ανάπτυξης, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ολόκληρη η εμπειρία
χρήστη προκειμένου να προσφέρουμε στην αγορά λύσεις
που όχι μόνο υποστηρίζουν τα πολυάσχολα περιβάλλοντα
εργασίας, αλλά τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν στο
μέγιστο το δυναμικό τους.

Βιωσιμότητα

Παρά το γεγονός ότι
οι παράγοντες της
τιμής και της ποιότητας
έχουν προτεραιότητα,
το 54% των μικρών
επιχειρήσεων δήλωσαν ότι
η περιβαλλοντικά υπεύθυνη
και αποδοτική λειτουργία
είναι επίσης σημαντική
Canon EMEA Sustainability
Report 2014 (Έκθεση
βιωσιμότητας της Canon για
την περιοχή EMEA, 2014)
- ICM - Έρευνα της Canon

Η δέσμευση που έχει αναλάβει η Canon για το περιβάλλον
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχεδίασης των προϊόντων,
των μεθόδων κατασκευής και της εταιρικής φιλοσοφίας μας.
Ο προοδευτικός τρόπος σκέψης πίσω από την πλατφόρμα
imageRUNNER ADVANCE ενσωματώνει καινοτόμες και
βιώσιμες λύσεις, που βοηθούν την εταιρεία σας να λειτουργεί
αποδοτικά, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της
αποτύπωμα.

Εξαιρετική ποιότητα

Βραβευμένη τεχνολογία

Προσβασιμότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Είτε εκτυπώνετε μια σημαντική πρόταση
πωλήσεων είτε ένα απλό e-mail, μπορείτε
να είστε βέβαιοι για την καταπληκτική
ποιότητα της εξόδου, χάρη στην
προηγμένη λειτουργίας βαθμονόμησης
σε πραγματικό χρόνο και την τεχνολογία
χρώματος V2*. Η τεχνολογία χρώματος
V2 μεγιστοποιεί τις δυνατότητες της
συσκευής και του γραφίτη για την
επίτευξη εντυπωσιακών αποτελεσμάτων,
με έντονα και ζωηρά χρώματα. Οι
προηγμένες δυνατότητες απόδοσης των
τόνων του γκρι εξασφαλίζουν επίσης
καταπληκτικές μονόχρωμες εκτυπώσεις.
Με τα συστήματα imageRUNNER
ADVANCE, τα αποτελέσματα θα είναι
πάντα υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα
από το μέγεθος και το βάρος των υλικών
εκτύπωσης.

Με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία
της, η Canon μπορεί να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους
τους αυξάνοντας τη λειτουργική
αποδοτικότητα, βελτιώνοντας τον
τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών
και απλοποιώντας τις διαδικασίες που
σχετίζονται με τα έγγραφα. Η σειρά
imageRUNNER ADVANCE έχει κερδίσει
πολυάριθμα βραβεία και αναγνώριση
από κορυφαίους αναλυτές του κλάδου
για την καινοτομία, τη σχεδίαση και τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της.

Τα συστήματα imageRUNNER ADVANCE
είναι κατάλληλα για χρήστες με ειδικές
ανάγκες χάρη στα χαρακτηριστικά
υποστήριξης που διαθέτουν. Το
περιεχόμενο που εμφανίζεται στην
οθόνη μπορεί να μεγεθυνθεί για όσους
έχουν προβλήματα όρασης και υπάρχει
δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης
στο μηχάνημα από τους υπολογιστές
των χρηστών, με την προβολή της
εικόνας από τους πίνακες ελέγχου· είναι
επίσης διαθέσιμες επιλογές φωνητικής
καθοδήγησης και χειρισμού με φωνητικές
εντολές.

Τα συστήματα imageRUNNER
ADVANCE έχουν σχεδιαστεί για υψηλές
επιδόσεις ενεργειακής αποδοτικότητας
και βελτιστοποιημένη απόδοση. Ο
συνδυασμός τεχνολογιών σύντηξης
και γραφίτη με χαμηλό σημείο
τήξης συμβάλλει στη χαμηλότερη
συνολική κατανάλωση ενέργειας,
ελαχιστοποιώντας τις ενεργειακές
απαιτήσεις και τη χρήση ενέργειας κατά
την προθέρμανση και σε κατάσταση
αναμονής. Τα συστήματα imageRUNNER
ADVANCE διαθέτουν πιστοποίηση
ENERGY STAR® και προσφέρουν
κορυφαίες τιμές Τυπικής κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) στην
κατηγορία τους.

Ο υπεύθυνος τρόπος
εργασίας
Μπορείτε να διανέμετε ψηφιακά
έγγραφα και να εμφανίζετε τα αρχεία
σε προεπισκόπηση για να κάνετε
αλλαγές πριν από την εκτύπωση, ώστε
να ελαττώσετε τη χρήση χαρτιού και
αναλωσίμων. Τα προγράμματα οδήγησης
εκτύπωσης είναι ρυθμισμένα από
προεπιλογή για εκτύπωση διπλής όψης,
προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη
χαρτιού. Με τις λειτουργίες ασφαλούς
εκτύπωσης, τα έγγραφα αποστέλλονται
σε ένα σύστημα αλλά δεν εκτυπώνονται
αν δεν εισαχθεί ένας κωδικός
πρόσβασης, συμβάλλοντας ακόμη
περισσότερο στην εξοικονόμηση χαρτιού.

Οι εκπομπές άνθρακα
μειώνονται κατά μέσο όρο

Σχεδίαση για βιωσιμότητα
Τα συστήματα imageRUNNER ADVANCE
έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας σοβαρά
υπόψη τον παράγοντα της βιωσιμότητας.
Όλα τα συστήματα περιλαμβάνουν
ανακυκλωμένα υλικά και βιοπλαστικά,
κατασκευασμένα από πόρους φυτικής
προέλευσης. Με το Σύστημα αξιολόγησης
κύκλου ζωής (LCA), η Canon έχει
κατορθώσει επίσης να ελαττώσει τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε
κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της
κατασκευής, της χρήσης ενέργειας και
της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται με
τη χρήση πιο βιώσιμων υλικών, καθώς
και με την εφαρμογή μιας σχεδιαστικής
και κατασκευαστικής διαδικασίας
που εστιάζει στην ελαχιστοποίηση
του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Τα
συστήματα σχεδιάστηκαν επίσης με
γνώμονα τη μείωση του θορύβου για
πιο ήσυχο περιβάλλον εργασίας.

60%

με την εφαρμογή των
Υπηρεσιών διαχείρισης
εκτυπώσεων (MPS)
A CXO’s guide to MPS (Ένας οδηγός για
τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων,
για τον υπεύθυνο εταιρικής εμπειρίας),
Photizo Group, 2014
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Προδιαγραφές: imageRUNNER ADVANCE
Ολοκληρωμένη, οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική, η πλατφόρμα imageRUNNER ADVANCE μπορεί να
υποστηρίξει την επιτυχημένη εξέλιξη της επιχείρησής σας και να μεγιστοποιήσει την απόδοση της επένδυσής σας.
Προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μοντέλων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περιβάλλοντος εργασίας – από
μικρές ομάδες εργασίας και γραφεία μέχρι μεγάλες διευθύνσεις ή τμήματα παραγωγής εκτυπώσεων. Όλα είναι
σχεδιασμένα για τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διεργασιών, τη διαχείριση του κόστους και την εδραίωση
θεμελίων για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας σας.

ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διαμόρφωση προϊόντος και
βασικές λειτουργίες

Σειρά iR ADV C255/C355

Σειρά iR ADV C3500

Σειρά iR ADV C5500

Σειρά iR ADV C7500

Εκτύπωση / Αντιγραφή / Σάρωση
/ Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ*

Εκτύπωση / Αντιγραφή / Σάρωση
/ Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

Εκτύπωση / Αντιγραφή / Σάρωση
/ Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

Εκτύπωση / Αντιγραφή / Σάρωση
/ Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

C255i: 25 σελ./λεπτό
C355i/C355iFC/C355P:
35 σελ./λεπτό

C3520i: 20 σελ./λεπτό
C3525i: 25 σελ./λεπτό
C3530i: 30 σελ./λεπτό

C5535/i: 35 σελ./λεπτό
C5540i: 40 σελ./λεπτό
C5550i: 50 σελ./λεπτό
C5560i: 60 σελ./λεπτό

C7565i: 65/60 σελ./λεπτό
C7570i: 70/65 σελ./λεπτό
C7580i: 80/70 σελ./λεπτό

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 25,7 cm

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 25,7 cm

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 25,7 cm

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 25,7 cm

Διατίθεται επίσης έκδοση μόνο
εκτυπωτή
(*Στο μοντέλο C355iFC, το φαξ
είναι στάνταρ)
Ταχύτητα εξόδου (Α&Μ/Χρώμα)
(A4, μονή όψη)

Περιβάλλον χειρισμού
(τύπος και μέγεθος)

Προαιρετική κατακόρυφη
έγχρωμη οθόνη αφής LCD 26,4 cm

Ταχύτητα σάρωσης
(A4, 300dpi, χρώμα, μονή όψη)

50 εικ./λεπτό

80 εικ./λεπτό

80 εικ./λεπτό

120 εικ./λεπτό

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού
(με προαιρετικό εξοπλισμό)
(A4, 80g/m2)

2.300 φύλλα

2.300 φύλλα

6.350 φύλλα

9.300 φύλλα

Έως A4

Έως A3 και SRA3

Έως A3 και SRA3

Έως A3 και SRA3

Συρτάρια: 60 έως 163g/m2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60
έως 220g/m2
Διπλή όψη: 60 έως 163g/m2

Συρτάρια: 52 έως 220 g/m2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52
έως 300g/m2
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m2

Συρτάρια: 52 έως 256g/m2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52
έως 300g/m2
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m2

Συρτάρια: 52 έως 256g/m2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52
έως 300g/m2
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m2

Συρράπτης/Finisher
(συρραφή στη γωνία)

Εσωτερικό finisher (συρραφή στη
γωνία/διπλή/οικολογική + κατ'
απαίτηση), Συρράπτης/Finisher
(συρραφή στη γωνία/διπλή/
οικολογική + κατ' απαίτηση),
Finisher φυλλαδίων (συρραφή
στη γωνία/διπλή/φυλλαδίων/
οικολογική + κατ' απαίτηση),
Μονάδες διάτρησης (διάτρηση
2/4/2-4)

Εσωτερικό finisher (συρραφή στη
γωνία/διπλή), Συρράπτης/Finisher
(συρραφή στη γωνία/διπλή),
Finisher φυλλαδίων (συρραφή
στη γωνία/διπλή/φυλλαδίων),
Μονάδες διάτρησης (διάτρηση
2/4/2-4)

Συρράπτης/Finisher (συρραφή
στη γωνία/διπλή), Finisher
φυλλαδίων (συρραφή στη γωνία/
διπλή/φυλλαδίων), Μονάδες
διάτρησης (διάτρηση 2/4/2-4),
Μονάδα διπλώματος, Μονάδα
εισαγωγής, Μονάδα κοπής

Μέγεθος χαρτιού
Βάρος χαρτιού

Επιλογές τελικής επεξεργασίας

Α&Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διαμόρφωση προϊόντος και
βασικές λειτουργίες

Ταχύτητα εξόδου (Α&Μ)
(A4, μονή όψη)

Σειρά iR ADV 400i/500i

Σειρά iR ADV 4500

Σειρά iR ADV 6500

Σειρά iR ADV 8500 PRO

Εκτύπωση / Αντιγραφή / Σάρωση
/ Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

Εκτύπωση / Αντιγραφή / Σάρωση
/ Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση,
Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση,
Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

Διατίθεται επίσης έκδοση μόνο
εκτυπωτή

Διατίθεται επίσης έκδοση μόνο
εκτυπωτή

400i: 40 σελ./λεπτό
500i: 50 σελ./λεπτό

4525i: 25 σελ./λεπτό
4535i: 35 σελ./λεπτό
4545i: 45 σελ./λεπτό
4551i: 51 σελ./λεπτό

6555i/6555iPRT: 55 σελ./λεπτό
6565i: 65 σελ./λεπτό
6575i: 75 σελ./λεπτό

8585 PRO: 85 σελ./λεπτό
8595 PRO: 95 σελ./λεπτό
8505 PRO: 105 σελ./λεπτό

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 17,8cm

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 25,7 cm

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 25,7 cm

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 26,4cm
/ 25,7cm

Ταχύτητα σάρωσης
(A4, 300dpi, χρώμα, μονή όψη)

50 εικ./λεπτό

80 εικ./λεπτό

120 εικ./λεπτό

120 εικ./λεπτό

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού
(με προαιρετικό εξοπλισμό)
(A4, 80g/m2)

2.300 φύλλα

6.330 φύλλα

7.700 φύλλα

7.700 φύλλα

Έως A4

Έως A3

Έως A3

Έως A3 και SRA3

Συρτάρια: 64 έως 105g/m2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 64
έως 128g/m2
Διπλή όψη: 64 έως 105g/m2

Συρτάρια: 60 έως 128g/m2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52
έως 220g/m2
Διπλή όψη: 60 έως 105g/m2

Συρτάρια: 52 έως 220 g/m2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52
έως 256 g/m2
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m2

Συρτάρια: 52 έως 220 g/m2
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52
έως 256 g/m2
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m2

Συρράπτης/Finisher
(συρραφή στη γωνία)

Εσωτερικό finisher (συρραφή στη
γωνία/διπλή/οικολογική + κατ'
απαίτηση), Συρράπτης/Finisher
(συρραφή στη γωνία/διπλή/
οικολογική + κατ' απαίτηση),
Finisher φυλλαδίων (συρραφή
στη γωνία/διπλή/φυλλαδίων/
οικολογική + κατ' απαίτηση),
Μονάδες διάτρησης (διάτρηση
2/4/2-4)

Συρράπτης/Finisher (συρραφή
στη γωνία/διπλή), Finisher
φυλλαδίων (συρραφή στη γωνία/
διπλή/φυλλαδίων), Οικολογική
συρραφή, συρραφή κατ' απαίτηση,
μονάδες διάτρησης (διάτρηση
2/4/2-4), δίπλωμα χαρτιού,
μονάδα εισαγωγής

Συρράπτης/Finisher (συρραφή
στη γωνία/διπλή), Finisher
φυλλαδίων (συρραφή στη γωνία/
διπλή/φυλλαδίων), Οικολογική
συρραφή, συρραφή κατ' απαίτηση,
μονάδες διάτρησης (διάτρηση
2/4/2-4), Επαγγελματική
μονάδα διάτρησης, Δίπλωμα
χαρτιού, Μονάδα κοπής, Μονάδα
εισαγωγής

Περιβάλλον χειρισμού
(τύπος και μέγεθος)

Μέγεθος χαρτιού
Βάρος χαρτιού

Επιλογές τελικής επεξεργασίας
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