االتصال بأمان
والتطور الرقمي
مجموعة األجهزة الذكية متعددة الوظائف
imageRUNNER ADVANCE DX

تطوير مستقبلك
مع مجموعة
imageRUNNER
ADVANCE DX
كانت عملية تحويل المستندات والبيانات من المطبوعات إلى التنسيقات الرقمية
سريعة .ومع منح الشركات األولوية للتطور الرقمي في عملياتها وآليات عملها
لتسهيل الحصول على مساحات عمل أكثر إنتاجية وكفاءة ،أدركت شركات
كثيرة أن نسبة التعقيد والتكاليف يمكن أن تزيد بسرعة وتصبح حماية البيانات
أكثر صعوبة.
بالنسبة إلى الكثير من الشركات ،يؤدي تطوير جدول األعمال الرقمي إلى العمل
في بيئات مختلطة ألن التشغيل اآللي وآليات العمل الرقمية يمكنهما تحقيق
مستوى عا ٍل من الكفاءة والتقدّم وآليات عمل تعاونية .وفي هذه البيئات ،من
األهمية بمكان لتحقيق النجاح ضمان زيادة اإلنتاجية من خالل التنسيق بين النسخ
المطبوعة والتنسيقات الرقمية والتوازن بين التقدم الرقمي ودرجة التعقيد والتكلفة
وحماية البيانات.

iR ADV DX 8700

مجموعة طابعات باألبيض واألسود

iR ADV DX 717/617/527

iR ADV DX 4700

iR ADV DX 6000i

iR ADV DX 6700

توفر مجموعة imageRUNNER ADVANCE DX
االتصال المتقدم بالشبكة السحابية وتدعم اإلنتاجية والكفاءة
واألمان في هذه البيئات المختلطة وال سيما عندما تساعد
الشركات في االرتقاء إلى المستوى التالي في رحلة التطور
الرقمي.
واستنادًا إلى النظام األساسي لطابعة imageRUNNER
 ADVANCEمن الجيل الثالث الحائزة جوائز ،تم تصميم
المجموعة الجديدة من األجهزة الذكية متعددة الوظائف إلدارة
جدول األعمال الرقمي بفضل أحدث تقنية لتصوير المستندات
ومعالجتها.

بغض النظر عن مرحلة رحلة التطور الرقمي التي تمر بها
الشركة ،فإن مجموعة imageRUNNER ADVANCE
 DXتجمع ما بين الطباعة المادية والتطور الرقمي بسالسة
لمساعدة الشركات في تصميم حلول رقمية للمستندات
والتصوير والعمليات التي تتوافق مع صناعتها واألشخاص
الذين تتعامل معهم .وهذا ما يضمن إمكانية انتقالهم إلى الحلول
الرقمية بسرعة تساعدهم في تحقيق أهدافهم في أقرب وقت مع
الحفاظ على بساطة العمليات وأمانها.

فاجعل أعمالك تواكب تقدم المستقبل في عالم يعيش التطور
الرقمي عبر التقنيات الذكية التي توفر أعلى مستويات االبتكار
إلى جانب الموثوقية.

نطاق األلوان

iR ADV DX C257/C357

iR ADV DX C477

iR ADV DX C5700

iR ADV DX C7700

iR ADV DX C3700
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الميزات األساسية

تحسين
اإلنتاجية
تتغير سلوكيات القوى العاملة وأصبح المكتب
في كل مكان .ويؤدي توفير خدمات السحابة
على مستوى المؤسسات إلى تسهيل هذا التغيير
من أجل إنشاء قوى عاملة تنجز مهامها عبر
األجهزة المحمولة وإدارة عصر جديد من
اإلنتاجية في أي مكان.

لمواكبة الطبيعة الديناميكية للشركات الحديثة ،تعمل مجموعة
 imageRUNNER ADVANCE DXعلى تسهيل آليات
عمل المعلومات من دون عناء عبر مجموعة ال مثيل لها من حلول
التصوير عالية الجودة التي ال تحتاج إلى خادم من أجل إدارة
المستندات الرقمية والمطبوعة طوال دورة حياتها.
وتتميز مجموعة  imageRUNNER ADVANCE DXبقوة
معالجة للمستندات مدمجة تما ًما وبسيطة وفعالة في الوقت نفسه،
باإلضافة إلى أنها تقلل من الخطوات الالزمة لرقمنة المستندات
وحفظها واسترجاعها بفضل آليات عمل مبتكرة .وبهدف المالءمة
بسالسة مع البيئات الحالية أو التوافق مع مجموعة من خدمات
 Canonالرقمية المصممة لتحسين عمليات الطباعة والمحتويات
باإلضافة إلى التوافق مع موردي الجهات الخارجية اإلستراتيجيين
مثل  Boxو ،Concurتقضي األجهزة على الوقت الضائع في
عمليات متكررة أو معرضة للخطأ ،وهذا ما يعني أنه يمكن رقمنة
المستندات ومعالجتها بدقة وأمان من أي مكان.
بل إنها تتضمن أيضًا ميزة المسح الضوئي المتقدم للحصول
على مجموعة ال مثيل لها من المستندات والنماذج بهدف زيادة
إنتاجية الموظفين إلى أقصى حد مع التشغيل التلقائي للمهام
غير الضرورية مثل التسمية والحفظ وتسجيالت دخول الجهات

الخارجية وحفظ الدفعات .وبفضل المسح الضوئي على الوجهين عالي
السرعة ،يمكن أيضًا تقليل استخراج البيانات وتصنيفها يدويًا باإلضافة
إلى تحديد البيانات الخاطئة أو غير الدقيقة أو الضعيفة ومعالجتها عند
التصوير بواسطة ( OCRالتمييز الضوئي للحروف) الذي يعمل عبر
تقنية  IRISوالمدمج في كل األجهزة ،وهذا ما يحسّن إمكانية المعالجة
في مجموعة .imageRUNNER ADVANCE DX

وتتيح لك آليات عمل المستندات الشاملة والمتكاملة تما ًما تصوير
المعلومات وحفظها ومشاركتها بسرعة وفعالية ،وهذا ما يقلل
اعتمادك على العمليات اليدوية المستندة إلى الورق ويس ّهل
التعاون الفعال بين الفرق التي تعمل عن بُعد وفي أثناء التنقل
وفي أماكن العمل حول العالم.

تتكامل مجموعة  imageRUNNER ADVANCE DXبسالسة
مع أنظمة السحابة العامة لتمكين آليات العمل الرقمية فائقة اإلمكانات،
وهذا ما يجعلها الشريك المثالي للحصول على تطور رقمي أكبر على
مستوى المؤسسة .وتمثل إمكانات إدارة المعلومات المتقدمة لألجهزة
تحك ًما كامالً في بيانات المؤسسة مع تقليل التكاليف المستمرة للصيانة
وتقديم الخدمات في الوقت نفسه.

imageRUNNER ADVANCE DX

الميزات األساسية

تحسين
األمان
واالمتثال

يعني العمل في عصر جديد من المخاطر أن التكنولوجيا الرقمية
بحاجة إلى مرونة إلكترونية متطورة.

تمثل مجموعة  imageRUNNER ADVANCE DXأحدث مستوى من التصوير اآلمن
عبر أجهزة  Canonوبرامجها وخدماتها .وتساعد إمكانات األمان الفائقة التي تتمتع بها
المجموعة في ضمان سرية معلوماتك وإمكانية الوصول إليها وتوفرها طوال دورة حياتها
من دون عرقلة اإلنتاجية .ومع تطور االمتثال التشريعي الذي يتضمن الالئحة التنظيمية
العامة لحماية البيانات ( )GDPRالتي أصبحت ذات أولوية كبيرة للشركات ،تلبي المجموعة
وخدماتها الحاجة إلى األمان الفعلي والرقمي للبيانات والمعلومات والمستندات من دون التأثير
في قدرة األشخاص على الوصول إلى البيانات والمعلومات والمستندات التي يحتاجون إليها
ألداء أعمالهم.

وهذا يعني نظا ًما أساسيًا آمنًا من حيث التصميم ومزودًا بميزة
المعرف وعناصر التحكم في إمكانية
المصادقة المستندة إلى
ّ
الوصول وخدمات السحابة العامة اآلمنة وأمان المستندات المحسّن
الذي يعمل على زيادة قوة سياسات تحصين الجهاز إلى أقصى حد
وتقليل خطر فقدان البيانات.
وتتمتع مجموعة  imageRUNNER ADVANCE DXبحماية
كاملة من مجموعة كبيرة من الهجمات ،بما في ذلك التحقق من
النظام عند بدء التشغيل ووصوالً إلى التالعب بالبرامج الثابتة وحظر
تنفيذ كل البرامج غير المصرح بها ،حيث يتوفر هذا الخيار األخير
من خالل شركة  McAfeeالرائدة في مجال توفير التكنولوجيا
اإللكترونية مع برنامج .McAfee Embedded Control

مع تثبيت  uniFLOW Online Expressكبرنامج قياسي،
يمكن زيادة إمكانية التحكم عن طريق الترقية إلى uniFLOW
 Onlineأو حل  uniFLOWالكامل .وتتضمن الحزمة المتقدمة
برنامج imageWARE Secure Audit Manager
 Expressالذي يتميز بتنبيهات فورية في حالة حدوث اختراق،
وتتيح لك اكتشاف أي محاولة لطباعة المستندات أو مسحها ضوئيًا
أو إرسالها عبر الفاكس أو نسخها باإلضافة إلى منع حدوثها
باستخدام كلمات أساسية معينة.

يعمل الجمع بين وظائف األمان هذه على منع المتسللين المحتملين
من اتخاذ خطوات جانبية آلليات األمان الخاصة بمجموعة
الطابعات متعددة الوظائف.
وتوفر بيانات سجل النظام أيضًا معلومات األمان الخاصة بالجهاز
في الوقت الحقيقي ،والتي يمكن تحليلها من خالل حل مناسب تابع
لجهة خارجية باستخدام معايير الصناعة المعترف بها وتعزيز
تكامل المجموعة مع أي حل لمعلومات األمان وإدارة األحداث
(.)SIEM
ويعني تسجيل الدخول لمصادقة المستخدم على األجهزة أن المهام
ال ُمرسلة من الهواتف المحمولة يمكن االحتفاظ بها بأمان حتى يتم
إصدارها فقط أو إصدارها وطباعتها من أي جهاز (باستخدام My
 Print Anywhereو )uniFLOWمن أجل حماية السرية.
للمساعدة في منع النشر غير المصرح به للمعلومات الحساسة،
يمكن تعطيل وظائف الجهاز المختلفة للمستخدمين الفرديين ،بينما
تنبهك إشعارات التذكير األصلية المرئية والمسموعة عند ترك
المعلومات الحساسة من النُسخ األصلية الممسوحة ضوئيًا على
الجهاز .وتتيح لك الطباعة الخارجية الطباعة بأمان عبر األجهزة
المحمولة المخصصة من دون الوصول إلى شبكة شركتك.

تشمل الوظائف اإلضافية القياسية لطابعة
 imageRUNNER ADVANCE DXما يأتي:
•يزيل برنامج  HDD Eraseالصور الكامنة بعد كل
مهمة.
•يزيل برنامج  HDD Formatجميع البيانات الموجودة
على القرص الصلب ويستبدلها في نهاية فترة حياتها.
•يساعد برنامج  HDD Data Encryptionعلى حماية
وجار اآلن
المعلومات حتى بعد إزالة القرص الصلب،
ٍ
التحقق من صحة  FIPS 140-2في ُ
ط ُرز محددة.
•تساعد شريحة األمان المزودة بأجهزة مقاومة للتالعب على
حماية كلمات المرور ومفاتيح التشفير.
•يوفر  IPsecاألمان للبيانات في أثناء عبور الشبكة
•يوفر  SMB 3.0التشفير اآلمن
•تشفير الطباعة والمسح الضوئي وتأمين العالمة المائية
•الشبكة المزدوجة

الميزات األساسية

تحسين
االستدامة

لم تكن االستدامة تحظى بأهمية كبيرة على
جدول أعمال الشركة أو الموظف مثل اآلن.
نؤمن إيمانًا راس ًخا بالمزايا التي تقدمها
 Canonوموظفوها ومنتجاتها وخدماتها إلى
عمالئنا والمجتمع األوسع نطاقًا.

من خالل تبني فلسفة ( Kyoseiالعمل والعيش معًا لتحقيق
المصلحة العامة) ،تستثمر  Canonبشك ٍل كبير في االستدامة
وتصميم مجموعة imageRUNNER ADVANCE DX
بكمية أقل من البالستيك.
وتطبق مجموعة imageRUNNER ADVANCE DX
هذه القيم بفضل تقنية التحسين المصممة لتقليل النفايات والطاقة
واستهالك الورق.
وتعني التحليالت وآليات سير العمل المتقدمة المتوفرة عبر
النظام األساسي لطابعة imageRUNNER ADVANCE
 DXأنه بإمكان المؤسسات تحسين استخدامها للطباعة لضمان
أن الوظيفة تقدم أقصى قيمة .وتضمن إزالة الصفحة الفارغة أو
القضاء على الطباعة المتكررة أو غير الضرورية أن الشركات
قادرة على توفير بيئات خالية من الورق ،بينما تقلل إمكانات
المعالجة والمعاينة المحسّنة التي تتميز بها الفئة الحاجة إلى طباعة
المستندات األساسية وإعادة طباعتها.

وقد تم تقليل استهالك الكهرباء إلى أدنى حد بفضل أوضاع
السكون المتقدمة ،وهذا ما يعني عدم استخدام الطاقة
بشك ٍل زائد بينما يضمن تقليل التشويش عدم تعطيل بيئة
المكتب بسبب قوة المعالجة المتقدمة لمجموعة
.imageRUNNER ADVANCE DX
وهذا يتيح توافق التكنولوجيا الرقمية مع قيم المؤسسات الحديثة
لتوفير أقصى حد من الوظائف ودعمها مع التأثير بشك ٍل ايجابي
في المساحة البيئية لمكان العمل.

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

التكامل
الرقمي

أنت بحاجة إلى حل مرن بما يكفي لدعم إستراتيجية السحابة
والبرامج القديمة .حل يناسبك اآلن ويدعم رحلتك الرقمية.

ولهذا السبب ،تتميز مجموعة  imageRUNNER ADVANCE DXبأنها قابلة للتشغيل
المتبادل بالكامل مع الخدمات الرقمية الرائدة ،بما في ذلك  Boxو Concurوالحلول
السحابية األوسع نطاقًا من  .Canonويأتي  uniFLOW Online Expressمدمجًا
ً
وجاهزا لالستخدام ،حيث إنه يضيف ميزات أمان مدمجة لمنع التشغيل غير المصرح به
بفضل مصادقة الجهاز والمصادقة ثنائية العوامل وإمكانات تقييد وظيفة الجهاز .وتأتي
التحليالت المتقدمة وإدارة المجموعة أيضًا كميزة قياسية.
وفقًا لمتطلباتك حسب الحاجة ،يمكن ترقية األجهزة بسهولة إلى  *uniFLOW Onlineعند
الحاجة إلى المزيد من موصالت الشبكة السحابية وميزات إضافية لألمان واإلبالغ.
تتضمن إمكانات الشبكة السحابية اإلضافية خدمات المحتوى المدارة عبر السحابة من
 ،)MCS( Cوهي الطريقة السهلة والذكية والمتوافقة إلدارة المستندات والعمليات
 anon
التجارية المهمة مباشرة ً من جهاز  Canonمن دون الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات
المعقدة .وتعمل تقنية  Cloud MCSمن  Canonبسالسة مع التقنيات الشاملة لألجهزة
والبرامج المتصلة بالشبكة السحابية من  ،Canonوتتيح للشركات تطوير إدارة المحتوى
بشك ٍل رقمي عبر نظام  SaaSالذي يدعم الشبكة السحابية بالكامل.
ويؤدي التكامل مع أنظمة التخزين السحابي بما في ذلك  Boxو EvernoteوDropbox
و OneDriveإلى تحسين تصوير البيانات على الفور ،ويعمل التشغيل التلقائي آلليات العمل
المتقدمة عبر السحابة مع تطبيقات األعمال التي تتضمن  Thereforeأو  Concurعلى
ضمان مالءمة آليات العمل المتقدمة بسالسة للعمليات الحالية.

*يتوفر  uniFLOW Onlineكاشتراك في الشبكة السحابية المستندة إلى الجهاز
إلدارة مخرجات المستندات وتصويرها.
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أسباب اختيار
CANON

جديرا بالثقة لمساعدتك في رحلة التطور
تُعد  Canonشري ًكا
ً
الرقم وتوفير مستوى عا ٍل من االبتكار والخبرة للمساعدة في
إنجاح رحلتك.

وتوفر خبرة  Canonفي إدارة المعلومات ودورة حياة المستندات
ركيزة لمشروعات التطور الرقمي الناجحة .ونحن نساعد العمالء
في تحسين األجهزة والبرامج التجارية إلنشاء تدفق سلس للبيانات
وتوفير الرؤى والمعرفة التي توجّه تجارب العمالء المعاد
تصورها والعمليات التجارية.
ونعمل مع العمالء إلعادة تصميم آليات العمل وتشغيلها تلقائيًا
لتدفق المعلومات بكفاءة وذكاء .ويستند نهجنا إلى الرؤى المعمقة
والنظرة الشاملة لدورات حياة المستندات .وهو يضمن تناسق
األعمال بين األقسام والمواقع على المستويين المحلي والعالمي
وتحقيق التوافق مع أهداف العمل الواضحة.
ونحن ندرك تما ًما أن التطور عبارة عن رحلة ال خطوة واحدة.
لذا ،يركز نهجنا على بناء شراكات جديرة بالثقة استنادًا إلى هدف
مشترك للتميز في العمليات التجارية.
ومن خالل عقد شراكة مع  ،Canonيمكنك المساعدة في إحداث
تغيير هائل من دون تعطيل آليات أعمالك اليومية.
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