Tehnologie
avansată
Gama premiată de imprimante de birou color
şi alb-negru imageRUNNER ADVANCE

Gestionarea costurilor
Identificaţi şi abordaţi
domeniile care pot ajuta la
îmbunătăţirea gestionării
costurilor de imprimare şi a
documentelor aferente.
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•
imageRUNNER
ADVANCE – lucrăm
pentru viitor
Locul de muncă se află într-o rapidă schimbare. Program
flexibil, muncă la domiciliu, lucrători mobili care împart
acelaşi birou şi angajaţi care se află în ţări diferite, dar
interacţionează ca şi cum s-ar afla în aceeaşi încăpere.
Pentru a avea succes, întreprinderile
trebuie să fie capabile să colecteze
şi să prezinte informaţiile rapid, să
le partajeze cu uşurinţă celor care
au nevoie de ele şi să le păstreze
în deplină siguranţă faţă de ceilalţi.
Dar administrarea informaţiilor
reprezintă o provocare importantă,
din cauza multitudinii de documente
care coexistă în formă tipărită sau
în format digital şi de locaţii - de la
birourile şi dulapurile angajaţilor la
serverele cloud şi dispozitivele mobile.
imageRUNNER ADVANCE este o
gamă de dispozitive multifuncţionale
bazate pe o platformă inteligentă
pentru a susţine şi completa
fiecare etapă din ciclul de viaţă
al documentelor. De la creare la
partajare, de la producţie la arhivare,
aceste dispozitive sunt concepute
pentru a vă spori productivitatea şi
eficienţa, pentru a răspunde cerinţelor
dumneavoastră de securitate şi
cerinţelor de protecţie a mediului,
pentru a controla costurile şi a
optimiza rentabilitatea investiţiei.
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Platforma oferă o gamă variată
de modele şi soluţii integrate cu
tehnologia dovedit fiabilă pentru
a rezolva sarcinile privind fluxul de
lucru cu documente, caracteristice
mediilor de lucru în dezvoltare - de la
grupuri de lucru şi birouri mici până la
departamente mari sau departamente
dedicate pentru imprimante.

Eficienţa fluxului de
lucru
Conceput pentru a ajuta
la economisirea timpului
şi resurselor şi a creşte
productivitatea prin fluxuri
de lucru eficiente şi uşurinţă
intuitivă în utilizare.
Pagina 6

Costurile de organizare (33%),
de securitate (26%) şi pentru
productivitatea angajaţilor (20%)
reprezintă primele trei preocupări
ale organizaţiilor în prezent
Copie tipărită a studiului desfăşurat în Europa de Vest privind
utilizatorii finali: Print Services Evolution Continues (Serviciile
de imprimare sunt într-o evoluţie continuă), IDC, #KD57X

52%
în 2013

Siguranţă
O gamă de funcţii de
securitate standard şi
opţionale pentru a ajuta
la protejarea informaţiilor
sensibile.
Pagina 8

Management al
dispozitivelor şi
echipamentelor
Funcţii avansate pentru
un management eficient al
echipamentelor pentru a ajuta
la reducerea volumului de
lucru al departamentului
IT şi pentru
a maximiza
productivitatea.
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Calitate şi fiabilitate
Calitate excelentă şi
performanţe durabile
pentru un mediu în continuă
dezvoltare.
Pagina 10

LUCRĂTORII
MOBILI

75%
în 2018

În 2013 s-a estimat
că lucrătorii mobili au
reprezentat aproximativ 52%
din totalul forţei de muncă.
Se preconizează că până în
2018 procentul acestora va
creşte la 75%.

Sustenabilitate
Integrăm un design
responsabil şi o funcţionare
eficientă pentru a ajuta la
atingerea obiectivelor de
protecţie a mediului.
Pagina 11

Western Europe Mobile Workforce Forecast
Update (Actualizarea previziunilor privind forţa de
muncă mobilă în Europa), 2013–2018, #LM58W

Venim în sprijinul afacerii
dumneavoastră prin
schimbare
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE
poate fi personalizat cu uşurinţă
conform cerinţelor specifice afacerii
dumneavoastră, acum, dar şi în viitor
şi integrează perfect o gamă de soluţii
puternice de captură documente
şi gestionare a imprimării, precum
uniFLOW, eCopy, Therefore, IRIS şi
multe altele.

În universul digital, numărul
de gigabiţi pentru fiecare
profesionist IT va creşte de
8 ori până în 2020, în timp
ce numărul dispozitivelor
conectate la Internet va
creşte de 2 ori.
EMC Digital Universe Study
(Studiul EMC privind universul digital),
cu date şi analize oferite de IDC, IDC_1672

imageRUNNER ADVANCE
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Costurile de imprimare sunt

3% – 6%
din profit.

Gestionarea
costurilor
Afacerile din ziua de azi țintesc eficienţă
operaţională şi o amortizare clară a investiţiei.
Dar mulţi nu cunosc costurile reale de imprimare
şi administrare a informaţiilor din organizaţiile
lor, costuri care pot fi semnificative dacă nu sunt
gestionate în mod corespunzător.
Costul total de imprimare include costuri
ascunse asociate cu gestionarea şi producţia
documentelor, gestionarea optimizată
a rezultatelor, suport şi infrastructură IT
şi Administrare şi achiziţie. Portofoliul
imageRUNNER ADVANCE de la Canon este
conceput pentru a rezolva aceste probleme
şi a asigura economisirea costurilor pentru
maximizarea rentabilităţii investiţiei.

Un ghid CXO privind MPS, Photizo Group

Gartner, Hype Cycle for Imaging and Print Services (Cei mai buni furnizori de servicii de imagistică şi imprimare), 2015, 14 iulie 2015, Tomoko Mitani

Administrarea
documentelor şi producţia
Organizaţiile suportă zilnic costuri
semnificative de gestionare a
documentelor, fiind ineficiente în a
căuta şi refolosi informaţiile, ceea ce
poate duce la risipirea timpului şi a
banilor. Portofoliul imageRUNNER
ADVANCE vă poate ajuta să reduceţi
costurile ascunse prin fluxuri de lucru
cu documente complet integrate de
la început la sfârșit. Permite captura
rapidă şi eficientă, precum şi arhivarea
şi partajarea informaţiilor - reducând
necesitatea de a vă baza pe procese
manuale tipărite pe hârtie şi facilitând
o colaborare eficientă.

Gestionare optimizată a
rezultatelor
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE
cu soluţii integrate vă permite să
controlaţi accesul la dispozitive,
să aplicaţi politici de imprimare,
să monitorizaţi rezultatele şi să
restricţionaţi utilizarea pentru fiecare
utilizator în parte. Acest lucru vă
ajută să reduceţi imprimările inutile,
încurajează recuperarea costurilor şi
vă ajută să economisiţi hârtie şi toner.
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Serviciile de imprimare gestionate ajută organizaţiile să îşi optimizeze
mediul de imprimare, să îşi administreze toate imprimantele şi să reducă,
de asemenea, costurile de imprimare. Gestionarea eficientă a imprimantelor
poate reduce costurile de imprimare de la 10% şi până la 30%. MPS permite
o planificare simplificată a costurilor de producţie prin consolidarea
contractelor pentru aparate, consumabile şi întreţinere, permiţând
întreprinderilor să înţeleagă mai bine cât cheltuiesc pentru imprimare.

Suport IT şi infrastructură

Administrare şi achiziţie

De multe ori, departamentul de IT este
prima resursă la care se apelează în
cazul problemelor de imprimare, ceea
ce poate creşte volumul de muncă
al acestora. Portofoliul şi soluţiile
integrate imageRUNNER ADVANCE
sunt concepute cu scopul de a reduce
costurile legate de imprimare în
departamentul de IT. În primul rând,
dispozitivele pot fi pre-configurate
cu setările necesare înaintea instalării
locale. Operarea consecventă şi
intuitivă de către utilizator a tuturor
dispozitivelor, precum şi driverul comun
şi a sistemului video de asistență,
simplifică instruirea utilizatorului şi ajută
la reducerea preţurilor.

Portofoliul imageRUNNER ADVANCE
vă poate ajuta să rezolvaţi problemele
cu costurile ascunse asociate
administrării şi gestionării, permiţând
servicii de colectare automată a
datelor de contorizare şi gestionare
a consumabilelor de la distanţă. În
plus, calitatea şi fiabilitatea renumite
ale produselor Canon, combinate
cu diagnosticarea şi asistenţa de la
distanţă, pot reduce costurile prin
minimizarea timpilor de nefuncționare
şi a intervenţiilor administrative.

3.700

este numărul mediu de ore
petrecute de echipa de
asistenţă IT cu rezolvarea
problemelor imprimantelor
într-o firmă cu 750 de
angajaţi.
 CXO’s guide to MPS (Un ghid CXO privind
A
MPS), Photizo Group

Acceptând standarde industriale,
cum ar fi PCL şi PostScript,
permite integrarea directă la
sistemele dumneavoastră IT, în
timp ce instrumentele puternice
de management a imprimantelor
facilitează controlul de la distanţă
şi centralizat, dar şi actualizarea
dispozitivelor şi tuturor imprimantelor,
inclusiv capacitatea de a distribui
în mod eficient setări, politici de
imprimare şi restricţii.

imageRUNNER ADVANCE
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În 2018,
două treimi
din companii vor
pune la dispoziţie
în continuare
majoritatea
comunicaţiilor cu
clienţii imprimate
pe hârtie.

Eficienţa
fluxului de lucru

IDC FutureScape: Worldwide
Imaging, Printing, and
Document Solutions 2016
Predictions, Nov 2015,
(Imagistică, imprimare şi
soluţii pentru documente
2016, Predicţii,
Noiembrie 2015)
#259824

Economisirea timpului şi a resurselor reprezintă
un motiv important de preocupare pentru cele
mai multe companii. Ţinând cont de acest lucru,
portofoliul imageRUNNER ADVANCE a fost
conceput cu scopul de a creşte productivitatea şi
de a vă dezvolta afacerea cu ajutorul unui flux de
lucru eficient şi simplificat.

Uşor de
folosit

ABC

Interfaţa mare, receptivă şi intuitivă
de utilizator cu ecran tactil color
transformă orice sarcină într-una
simplă şi lipsită de efort. Noile operaţii,
cum ar fi funcţiile de derulare şi
micşorare, sporesc uşurinţa în utilizare
şi sunt similare celor întâlnite în cazul
majorităţii smartphone-urilor*. Un
tutorial integrat şi videoclipuri de
asistenţă vă ajută la întreţinerea de
bază şi maximizarea timpului de
funcţionare. În plus, utilizatorilor le va
fi uşor să folosească orice dispozitiv
din portofoliu, datorită platformei şi
principiilor de operare comune.

Procentul de
organizaţii care
au implementat
imprimarea
mobilă a crescut de la doar 5% la
14%, cu încă 35% care îşi propun să
implementeze imprimarea mobilă în
următoarele 12 luni.
Imprimare mobilă. Sunt companiile pregătite
pentru imprimarea mobilă? Quocirca
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Experienţă
personalizată
Dispozitivul imageRUNNER ADVANCE
este conceput pentru a fi partajat,
oferind, în acelaşi timp, o experienţă
unică şi personală de imprimare
pentru întreaga gamă de imprimante.
Atunci când este activat un serviciu
de autentificare, utilizatorii individuali
îşi pot personaliza spaţiul de lucru cu
ajutorul funcţiilor de personalizare
avansate**. Cu My Display (Afişajul
meu), utilizatorii pot personaliza
interfaţa utilizatorului, inclusiv ecranul
care apare după conectare, afişajul
limbii sau setările de accesibilitate. My
Functions (Funcţiile mele) sporesc
eficienţa oferind utilizatorilor acces
rapid la informaţii unice care îi pot
ajuta în cadrul fluxurilor de lucru, cum
ar fi agendele personale, în timp ce My
Settings (Setările Mele) permit setări
implicite personale pentru copiere,
trimitere, fax şi stocare.

Suport pentru
fluxuri de lucru
mobile
Suportul scalabil pentru practicile de
lucru flexibile pot ajuta la creşterea
eficienţei, permiţând angajaţilor
să captureze sau să imprime
documentele în siguranţă şi din mers
şi să îşi conecteze dispozitivele mobile
rapid şi direct la fluxul de lucru din
companie. Portofoliul imageRUNNER
ADVANCE oferă modalități multiple
de conectare cu dispozitive
inteligente, printre care se numără
opțiunile de împerechere pe bază
de cod QR*, prin NFC* și Bluetooth
low energy*. Acesta este compatibil
cu aproape orice alt dispozitiv
inteligent, cum ar fi Google Cloud
Print, AirPrint* şi Mopria* şi vă permite
să vă conectaţi direct la unele servicii
bazate pe cloud.

Captură facilă de
documente

Inteligenţă
integrată

Funcţiile puternice de scanare permit
capturarea şi digitalizarea facilă a
documentelor. Scanarea simultană
faţă-verso* asigură rezultate rapide şi
se pot trimite cu uşurinţă documente
către numeroase destinaţii. Este inclus
suport standard pentru scanarea
şi convertirea documentelor în
fişiere Searchable PDF (PDF care
permite căutarea), Microsoft® Word*
şi Microsoft® PowerPoint. Pentru
optimizarea procesului sau a fluxului
de lucru , dispozitivele imageRUNNER
ADVANCE integrează perfect o gamă
de soluții software produse de Canon
sau de terţi, prin platformele de
aplicaţii MEAP şi MEAP Web integrate.

O gamă de funcţii inteligente ajută
la fluidizarea fluxului de lucru
cu documente şi la maximizarea
productivităţii. Tehnologia cu senzori
de mişcare* trezeşte dispozitivul din
modul de hibernare pentru a reduce
timpul de aşteptare perceput, în
acelaşi timp, funcţii de manipulare
inteligentă a suporturilor media de
imprimare, precum omiterea paginilor
goale* şi detectarea alimentării unor
coli multiple fac scanarea eficientă

	
Într-o zi obişnuită de lucru, un angajat îşi petrece 36% din timp

căutând şi consolidându-şi cunoştinţele referitoare la o varietate
de sisteme. Aceşti angajaţi găsesc informaţiile necesare pentru a îşi
desfăşura activitatea numai în 56% din timp.

Whitepaper - Bridging the Information Worker Productivity Gap, Unlocking the Hidden Value of
Information, IDC Multi-client Study (Ghid - Reducerea decalajului de productivitate a muncitorilor,
Descoperirea valorii ascunse a informaţiei, studiul multiclient IDC), 2014, David Schubmehl şi Dan Vesset

*	Valabil pentru modele imageRUNNER
ADVANCE selecţionate
**	Anumite caracteristici de personalizare
avansate sunt valabile numai pentru modele
imageRUNNER ADVANCE selecţionate
*** Opţiunile de finisare variază în funcţie de model

Bugetul IT pentru mobilitate
în companii va creşte de
la 25% din bugetele IT
în 2015 la 40% în 2018,
cu un buget IT în scădere
în 2018, folosit în principal
pentru consolidare şi BYOD
(Adu-ţi propriul dispozitiv).
IDC FutureScape: Worldwide
Mobility 2016 Predictions
(Predicţii pentru mobilitate pe
plan mondial pentru 2016),
noiembrie 2015, #259815

Crearea documentului
de la un capăt la
celălalt
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE
are opţiuni de finisare flexibile***, cum
ar fi capsare, inserarea documentelor,
perforare şi imprimare broşuri,
precum şi plierea în forma literei C şi
în zig-zag. Împreună cu software-ul
de publicare iW Desktop de la Canon
acesta oferă un proces simplu de
creare şi producere a unor documente
de calitate înaltă şi cu un aspect
profesional, la nivel intern.

În 2018, 30% din
întreprinderi îşi vor
reorienta strategiile de
mobilitate şi angajaţii
către o optimizare mai
largă a fluxului de lucru.
IDC FutureScape: Worldwide
Mobility 2016 Predictions
(Predicţii pentru mobilitate
pe plan mondial pentru 2016),
noiembrie 2015, #259815

imageRUNNER ADVANCE
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Până în 2020, peste

1,5 miliarde
de oameni

Siguranţă

vor fi afectaţi de încălcarea
securităţii datelor.

IDC FutureScape: Worldwide IT Security
Products and Services 2016 Predictions
(Predicţii pentru securitatea produselor şi
serviciilor IT la nivel mondial pentru 2016),
noiembrie 2015, #259836

În 24%
din cazuri a
fost încălcată
securitatea
datelor
imprimate
pe hârtie
Beazley plc, 2014

Management al
dispozitivelor şi flotei
de echipamente

Pe măsură ce organizaţiile descoperă că
imprimantele gestionate în mod corespunzător
pot reduce costurile de imprimare ale biroului
cu până la 30%, mai multe organizaţii vor
lua măsuri pentru a îşi optimiza imprimantele,
îşi vor consolida dispozitivele şi software-ul de
gestionare a activităţii de imprimare, fie singuri,
fie cu ajutorul unui furnizor MPS.
Gartner, Forecast Overview: Print Hardware, Software
and Services, Worldwide (Prezentarea previziunilor:
hardware, software şi servicii de imprimare, la nivel mondial),
2015, 27 iulie 2015

Indiferent dacă aveţi un singur dispozitiv
sau un număr ridicat de echipamente,
integrarea, administrarea şi exploatarea
infrastructurii de imprimare poate fi
complexă şi poate dura mult timp.
Canon oferă funcţii avansate pentru
gestionare eficientă a dispozitivelor şi
echipamentelor, pentru a reduce volumul
de lucru al departamentului de IT şi a
maximiza productivitatea.

Deoarece datele confidenţiale sunt transferate cu regularitate
de pe desktop-ul utilizatorului pe dispozitivul mobil sau MFP şi
invers, este important să luaţi măsuri pentru a vă proteja mediul
de imprimare. Platforma imageRUNNER ADVANCE vă oferă o
gamă de funcţii de securitate care asigură confidenţialitatea,
accesibilitatea şi disponibilitatea informaţiilor dumneavoastră.
Soluţiile de securitate multi-strat Canon protejează informaţiile
sensibile salvate pe dispozitiv şi în timpul transmiterii:

Securitatea dispozitivului
Puteţi controla cine are acces la fiecare
dispozitiv cu ajutorul unui serviciu de
conectare precum Universal Login Manager
(Manager universal de conectare). Cu
ajutorul acestei aplicaţii, dispozitivul poate
fi configurat astfel încât documentele
confidenţiale imprimate să nu poată fi
recuperate decât după ce utilizatorul s-a
conectat cu ajutorul unei fotografii, a
codului PIN sau a cardului de acces - astfel
Securitatea datelor şi reţelei
se împiedică păstrarea documentelor
confidenţiale în tava de ieşire. Utilizarea
• uniFLOW SAM Express Server vă permite
poate fi monitorizată individual sau de
să monitorizaţi şi să controlaţi accesul la
către departament.
orice dispozitiv şi asigură în acelaşi timp
protecţie suplimentară a datelor.

Securitatea documentelor
Canon ia în serios protejarea
informaţiilor confidenţiale ale
organizaţiei dumneavoastră, integrând
multe comenzi pentru a vă asigura că
informaţiile dumneavoastră nu vor fi
niciodată compromise. Pentru a preveni
distribuirea neautorizată a informaţiilor
sensibile, pentru utilizatorii individuali
pot fi dezactivate mai multe funcţii ale
dispozitivului, în timp ce notificările
vizuale şi auditive de tip memento* vă
vor avertiza dacă în dispozitiv au rămas
informaţii sensibile de la documentele
originale scanate.
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• HDD Erase (Ştergere de pe hard disk),
o funcţie standard, şterge imaginile
latente după fiecare sarcină.
• HDD Format (Formatare hard-disk)
şterge şi suprascrie toate informaţiile de
pe hard disk la sfârşitul duratei de viaţă.
• HDD Data Encryption (Criptarea datelor
de pe hard-disk) ajută la protejarea
informaţiilor chiar şi după eliminarea
hard-diskului şi a primit acum certificarea
FIPS 140-2 pentru anumite modele.

Instalare eficientă şi
asistenţă pentru utilizare
inteligentă

80% din companii
consideră că
securitatea
documentelor
reprezintă
o prioritate de
top
Ghid:
Barometru GED

• Un cip de securitate cu hardware
inviolabil care vă ajută să vă protejaţi
parola şi cheile de criptare.
• IPsec asigură securitatea datelor pe
măsură ce traversează reţeaua.

* Valabil pentru modele
imageRUNNER ADVANCE selecţionate

Dispozitivele pot fi configurate
conform specificaţiilor
dumneavoastră pentru implementare
rapidă şi facilă în mediul
dumneavoastră şi se pot integra
perfect în aplicaţiile companiei
dumneavoastră şi în sistemele mai
vechi pentru a ajuta la fluidizarea
proceselor de afaceri. Utilizatorii
pot gestiona cu uşurinţă sarcinile
de întreţinere de bază, cum ar
fi înlocuirea consumabilelor şi
eliminarea blocajelor de hârtie, cu
un tutorial intuitiv integrat care
îmbunătăţeşte experienţa de utilizare
şi ajută la reducerea apelurilor inutile
către departamentul dumneavoastră
de IT. Departamentul de IT poate
rezolva în mod eficient problemele
prin replicarea şi controlarea de la
distanţă a interfeţei utilizatorului
dispozitivului.

Instrumente avansate de
Monitorizarea şi
administrare şi management diagnosticarea eficientă
Cu ajutorul consolei de management
imageWARE, vă puteţi bucura de
un punct centralizat de control
pentru toate echipamentele inclusiv cele situate în alte ţări.
Puteţi verifica starea dispozitivului
şi a consumabilelor, puteţi opri
dispozitivele de la distanţă, puteţi
captura citirea contoarelor şi
puteţi gestiona agende şi drivere
de imprimante. Firmware-ul,
configuraţiile dispozitivelor, aplicaţiile
şi setările pot fi actualizate cu
uşurinţă pentru toate echipamentele
sau doar o parte a acestora, iar
politicile de securitate pot fi
implementate în mod eficient.

Administrarea de la distanţă a
consumabilelor şi funcţiile de
monitorizare a dispozitivelor
permit completarea optimă a
stocului de toner şi colectarea
automată a datelor de contorizare.
Diagnosticarea de la distanţă,
soluţionarea erorilor şi administrarea
duratei de viaţă a pieselor permit, de
asemenea, întreţinerea anticipativă şi
remedieri rapide pentru maximizarea
timpului de funcţionare.

imageRUNNER ADVANCE
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Calitate şi fiabilitate

Canon a câștigat prestigiosul
premiu pentru cea mai
bună gamă de imprimante
multifuncționale A3 a anului
2016 acordat de compania
de testare și cercetare Buyers
Laboratory (BLI)

Portofoliul imageRUNNER ADVANCE a fost conceput
având la bază necesităţile afacerii dumneavoastră.
Calitatea şi fiabilitatea sunt pe primul loc în procesul de
cercetare şi dezvoltare, iar întreaga experienţă de utilizare
a fost luată în considerare pentru a aduce pe piaţă
o soluţie care nu numai că vine în sprijinul mediilor
de lucru aglomerate, ci le şi permite să prospere.

Sustenabilitate

Deşi pe primele locuri
s-au poziţionat preţul şi
calitatea, 54% dintre
firmele mici au declarat
că pentru ele este
importantă şi operarea
într-o mod ecologic şi
eficient
Canon EMEA Sustainability
Report 2014 (Raportul Canon
EMEA de sustenabilitate 2014) ICM - Canon Research

Angajamentul Canon faţă de mediu este o parte
integrantă a proiectării produselor noastre, producţiei
şi culturii corporative. Gândirea progresivă care a stat la
baza platformei imageRUNNER ADVANCE încorporează
soluţii inovatoare şi de durată care vă ajută afacerea să
opereze eficient în continuare, ajutându-vă, în acelaşi timp,
să reduceţi impactul asupra mediului.

Calitate excelentă

Tehnologie premiată

Accesibilitate

Eficienţa energetică

Indiferent dacă imprimaţi o propunere
importantă de afacere sau un
simplu e-mail, vă puteţi aştepta la
un rezultat de o calitate excelentă
- mulţumită calibrării avansate în
timp real şi tehnologiei de imagine
color V2. Tehnologia V2 maximizează
capacitatea dispozitivului şi
tonerului de a oferi rezultate
impresionante cu un aspect intens
şi vibrant. Funcţiile avansate pentru
nuanţele de gri asigură o calitate
superbă a documentelor imprimate
monocrom. Cu ajutorul portofoliului
imageRUNNER ADVANCE, vă puteţi
aştepta întotdeauna la rezultate de
înaltă calitate pe o gamă variată de
dimensiuni şi greutăţi ale suporturilor
media.

Tehnologia şi expertiza Canon
poate ajuta companiile să îşi atingă
obiectivele prin furnizarea de
servicii de eficienţă operaţionale
- îmbunătăţind modalitatea
prin care aceştia gestionează
informaţiile şi simplificând procesele
de documentare. Portofoliul
imageRUNNER ADVANCE a obţinut
numeroase premii şi aprecieri de la
analiştii de top ai industriei pentru
inovaţie, design şi caracteristici
ecologice.

Dispozitivele imageRUNNER
ADVANCE sunt potrivite şi pentru
utilizatorii cu handicap datorită
accesoriilor de asistenţă. Conţinutul
afişajului poate fi mărit pentru
persoanele cu probleme de vedere,
utilizatorii pot accesa dispozitivul
de la distanţă de pe calculatoarele
lor pentru a vizualiza panourile de
control, existând, de asemenea, şi
opţiuni de ghidare vocală şi operare
vocală.

De la componentele din interior
şi până la exterior, dispozitivele
imageRUNNER ADVANCE sunt
concepute pentru o eficienţă
energetică ridicată şi o performanţă
optimă. Combinaţia de tehnologii
de fixareşi toner cu punct de
topire scăzut ajută la diminuarea
consumului total de energie prin
minimizarea necesităţii de putere şi
reducerea consumului de energie
în timpul încălzirii şi în timp ce
echipamentul se află în standby.
Dispozitivele imageRUNNER
ADVANCE au calificarea ENERGY
STAR® şi oferă clasificări de top în
ceea ce priveşte consumul tipic de
energie (TEC).

Modalitate responsabilă
de lucru
Puteţi distribui documente digitale
şi previzualiza documente pentru a
face modificări înainte de imprimare,
reducând astfel cantitatea de hârtie
şi consumabile folosite. Driverele
de imprimare sunt setate implicit
la imprimarea faţă-verso pentru a
reduce cantitatea de deşeuri. În cazul
imprimării securizate, documentele
sunt trimise către un dispozitiv, dar
nu sunt imprimate până când nu este
introdusă parola, contribuind astfel
în continuare la reducerea deşeurilor
de hârtie.

Emisiile de carbon
sunt reduse în
medie cu

Design durabil
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE
a fost conceput luând în considerare
sustenabilitatea. Fiecare dispozitiv
încorporează materiale reciclate
şi mase plastice biodegradabile,
fabricate din resurse derivate din
plante. Prin intermediul sistemului
de evaluare a ciclului de viaţă (LCA),
Canon a redus emisiile de dioxid de
carbon la fiecare stadiu al ciclului
de viaţă al produsului, incluzând
producţia, utilizarea de energie
şi logistica. Emisiile de dioxid de
carbon sunt reduse prin utilizarea de
materiale mult mai durabile, precum
şi printr-un proces de proiectare şi
de fabricaţie care se concentrează
pe reducerea la minim a impactului
asupra mediului. Dispozitivele au fost
concepute cu scopul de a reduce
cantitatea de zgomot, pentru a
asigura medii de lucru mai liniştite.

60%

după implementarea
serviciilor de imprimare
gestionată
Un ghid CXO privind MPS
Photizo Group, 2014
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imageRUNNER ADVANCE

*	Valabil pentru modele
imageRUNNER
ADVANCE selecţionate

imageRUNNER ADVANCE
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Specificaţii: imageRUNNER ADVANCE
Integrată, eficientă din punct de vedere al costului, sigură şi eficientă, platforma imageRUNNER ADVANCE vă
poate asista cu succes în dezvoltarea afacerii dumneavoastră şi maximizarea rentabilităţii investiţiei. Oferă
o gamă variată de modele care vin în întâmpinarea cerinţelor din toate mediile de lucru - de la grupuri de
lucru şi birouri mici până la departamente mari sau tipografii - fiecare conceput pentru a vă ajuta să fluidizaţi
procesele de afaceri, să gestionaţi costurile şi să vă pregătiţi pentru viitor.

PORTOFOLIU DE
IMPRIMARE COLOR
Configurarea produselor şi
funcţiile de bază

Seria iR ADV C255/C355

Seria iR ADV C3500

Seria iR ADV C5500

Seria iR ADV C7500

Imprimare / copiere / scanare /
trimitere şi fax opţional*

Imprimare / copiere / scanare /
trimitere şi fax opţional

Imprimare / copiere / scanare /
trimitere şi fax opţional

Imprimare / copiere / scanare /
trimitere şi fax opţional

C255i: 25 ppm
C355i/C355iFC/C355P: 35 ppm

C3520i: 20 ppm
C3525i: 25 ppm
C3530i: 30 ppm

C5535/i: 35 ppm
C5540i: 40 ppm
C5550i: 50 ppm
C5560i: 60 ppm

C7565i: 65/60 ppm
C7570i: 70/65 ppm
C7580i: 80/70 ppm

Ecran tactil color LCD de 25,7 cm

Ecran tactil color LCD de 25,7 cm

Ecran tactil color LCD de 25,7 cm

Ecran tactil color LCD de 25,7 cm

Este disponibilă şi versiunea doar
de imprimantă
(*Pe modelul C355iFC, funcţia fax
este standard)
Viteza de imprimare
(alb-negru/color)
(A4 doar pe o singură parte)
Interfaţa utilizatorului
(tipul şi dimensiunea)

Viteză de scanare
(A4, 300 dpi, color,
pe o singură parte)

Ecran tactil color LCD opțional
drept, de 26,4 cm
50 ipm

80 ipm

80 ipm

120 ipm

Capacitate maximă hârtie
(cu opţiuni) (A4, 80 gmp)

2.300 de coli

2.300 de coli

6.350 de coli

9.300 de coli

Format hârtie

Maximum A4

Max. A3 şi SRA3

Max. A3 şi SRA3

Max. A3 şi SRA3

Casete: 60 - 163 gmp,
Tavă multifuncțională: 60 - 220 gmp
Duplex: 60 până la 163 g/mp

Casete: 52 - 220 gmp
Tavă multifuncţională: 52 - 300 gmp
Duplex: 52 - 220 gmp

Casete: 52 - 256 gmp
Tavă multifuncţională: 52 - 300 gmp
Duplex: 52 - 220 gmp

Casete: 52 - 256 gmp
Tavă multifuncţională: 52 - 300 gmp
Duplex: 52 - 220 gmp

Unitate de finisare cu capsare
(capsare în colţ)

Unitate de finisare internă (capsare
colţ/dublă/ecologică + capsare
la cerere), unitate de finisare cu
capsare (capsare colţ/dublă/
capsare ecologică + capsare
la cerere), unitate de finisare
pentru broşuri (capsare colţ/
dublă/broşuri/capsare ecologică
+ capsare la cerere), accesoriu
perforare (2/4/2-4 găuri)

Unitate de finisare internă (capsare
colţ/dublă), unitate de finisare
cu capsare (capsare colţ/dublă),
unitate de finisare pentru broşuri
(capsare colţ/dublă/broşuri),
accesoriu perforare (2/4/2-4 găuri)

Unitate de finisare cu capsare
(capsare colţ/dublă), unitate de
finisare pentru broşuri (capsare
colţ/ dublă/broşură), accesoriu
perforare (2/4/2-4 găuri), pliere a
hârtiei, unitate de inserare, unitate
de tăiere

Greutate hârtie

Opţiuni de finisare

PORTOFOLIU MONOCOLOR
Configurarea produselor şi
funcţiile de bază

Viteza de imprimare (alb-negru)
(A4 doar pe o singură parte)

Seria iR ADV 400i/500i

Seria iR ADV 4500

Seria iR ADV 6500

Seria iR ADV 8500 PRO

Imprimare / copiere/ scanare/
trimitere şi fax opţional

Imprimare / copiere / scanare /
trimitere şi fax opţional

Imprimare, copiere, scanare,
trimitere şi fax opţional

Imprimare, copiere, scanare,
trimitere şi fax opţional

Este valabilă şi versiunea care
conţine numai imprimantă

Este valabilă şi versiunea care
conţine numai imprimantă

400i: 40 ppm
500i: 50 ppm

4525i: 25 ppm
4535i: 35 ppm
4545i: 45 ppm
4551i: 51 ppm

6555i/6555iPRT: 55 ppm
6565i: 65 ppm
6575i: 75 ppm

8585 PRO: 85 ppm
8595 PRO: 95 ppm
8505 PRO: 105 ppm

Ecran tactil color LCD de 17,8 cm

Ecran tactil color LCD de 25,7 cm

Ecran tactil color LCD de 25,7 cm

Ecran tactil color LCD de 26,4 cm /
25,7 cm

50 ipm

80 ipm

120 ipm

120 ipm

Capacitate maximă hârtie
(cu opţiuni) (A4, 80 gmp)

2.300 de coli

6.330 de coli

7.700 de coli

7.700 de coli

Format hârtie

Maximum A4

Maximum A3

Maximum A3

Max. A3 şi SRA3

Casete: 64 - 105 gmp
Tava multifuncţională: 64 - 128 gmp
Duplex: 64 - 105 gmp

Casete: 60 - 128 gmp,
Tavă multifuncțională: 52 - 220 gmp
Duplex: 60 - 105 gmp

Casete: 52 - 220 gmp
Tavă multifuncţională: 52 - 256 gmp
Duplex: 52 - 220 gmp

Casete: 52 - 220 gmp
Tavă multifuncţională: 52 - 256 gmp
Duplex: 52 - 220 gmp

Unitate de finisare cu capsare
(capsare în colţ)

Unitate de finisare internă (capsare
colţ/dublă/ecologică + capsare
la cerere), unitate de finisare cu
capsare (capsare colţ/dublă/
capsare ecologică + capsare
la cerere), unitate de finisare
pentru broşuri (capsare colţ/
dublă/broşuri/capsare ecologică
+ capsare la cerere), accesoriu
perforare (2/4/2-4 găuri)

Unitate de finisare cu capsare
(capsare colţ/dublă), unitate de
finisare pentru broşuri (capsare
colţ/ dublă/broşură), capsare
ecologică, capsare la cerere,
accesoriu perforare (2/4/2-4
găuri), pliere a hârtiei, unitate de
inserare

Unitate de finisare cu capsare
(capsare colţ/dublă), unitate de
finisare pentru broşuri (capsare
colţ/ dublă/broşură), capsare
ecologică, capsare la cerere,
accesoriu perforare (2/4/2-4
găuri), perforator profesional,
pliere a hârtiei, unitate de tăiere,
unitate de inserare

Interfaţa utilizatorului
(tipul şi dimensiunea)
Viteză de scanare
(A4, 300 dpi, color,
pe o singură parte)

Greutate hârtie

Opţiuni de finisare
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