COPLOSSINGEN
ANON'SVOOR DE

HYBRIDE WERKOMGEVING

Nu meer dan ooit moeten
organisaties hun
medewerkers de
mogelijkheid bieden om
productief en veilig vanaf
elke werkplek te werken
en samen te werken.
Of medewerkers nu op
kantoor, thuis of onderweg
zijn, organisaties moeten
ervoor zorgen dat ze effectief
hun werk kunnen doen, van
eenvoudige scan- en
printtaken tot de uitvoering
van complexe workflows.
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Met uniFLOW Online kunnen
medewerkers documenten
probleemloos printen en scannen, of
ze nu op kantoor, in hun thuiskantoor
of afwisselend op kantoor en thuis
werken.

De gelijksoortige gebruikerservaring en
het gebruiksgemak van de
imageRUNNER ADVANCE DX-apparaten
op kantoor en de compacte i-SENSYS
X- en imageRUNNER-desktopapparaten
thuis garanderen een vloeiende overgang
tussen de beide werkomgevingen.
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PRINTEN

uniFLOW Online ondersteunt printen
naar zowel grote multifunctionele
apparaten op kantoor als kleinere
apparaten thuis. Bovendien kunnen
gebruikers met Print via Cloud
eenvoudig en snel via elk gewenst
netwerk printen.
Gebruikers kunnen thuis een printopdracht
verzenden, naar kantoor gaan en hun
printtopdracht veilig op elk kantoorapparaat
laten uitvoeren. In een kantoor- of
thuisomgeving kan een gebruiker zich
authenticeren om een opdracht veilig uit te
laten voeren. Deze instelling kan indien
gewenst worden uitgeschakeld voor
thuiswerkers.

SCANNEN

Archiveringshulp is ontwikkeld voor
een hogere gebruikersproductiviteit.
Gebruikers kunnen documenten
eenvoudig naar wens scannen, een
naam geven en bestuderen, naar een
bestemming opslaan en openen.
Daarnaast kan worden gescand naar
populaire cloudbestemmingen, zoals
Box, DropBox, Evernote(R), Google
Drive(TM), Microsoft OneDrive(R) en meer.
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TRACKING /
RAPPORTAGE

Met uniFLOW Online kan de ITmanager van het bedrijf apparaten en
gebruikersinstellingen eenvoudig
beheren, zowel in een kantoor- als
thuisomgeving, aangezien deze
instellingen eenvoudig centraal
worden beheerd via de cloud.
Met eenvoudige tools voor tracking en
rapportage kunnen printprofielen worden
ingesteld en kunnen de kosten voor gebruikers
of afdelingen worden bijgehouden.

CLOUD

De IT-afdeling van de organisatie kan
uniFLOW Online eenvoudig koppelen
aan een ondersteund Canon-apparaat
van een thuiswerker; hiervoor zijn
slechts een uniFLOW Onlineabonnement en een
internetverbinding nodig.
Hiermee blijven thuiswerkers verbonden en
hebben ze de flexibiliteit om thuis of op
kantoor te werken. Voor uniFLOW Online
worden elk jaar standaard 3 nieuwe releases
vrijgegeven met nieuwe of verbeterde functies.
Als uniFLOW Online wordt bijgewerkt, gebeurt
dit dus voor alle gebruikers! Het is voor IT dus
heel eenvoudig om gebruikersfunctionaliteiten
te beheren en te configureren.
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EEN OPLOSSING DIE
TEGEMOETKOMT AAN
VERANDERENDE ZAKELIJKE
BEHOEFTEN.
Nu organisaties hun cloudstrategie
verder vormgeven en zich aanpassen
aan de toename van hybride
werklocaties, hebben ze oplossingen
nodig die flexibiliteit en
kostenvoordelen bieden.
uniFLOW Online komt tegemoet aan de
veranderende behoeften voor
thuiswerken, maar is tevens schaalbaar.
Een verbinding met een uniFLOWserver biedt extra functies en
cloudresources op aanvraag en voldoet
aan geavanceerde beveiligingsvereisten
en workflows voor bedrijfsprocessen.

LOKALE
VESTIGING
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A4-MFP

PRODUCTMATRIX.

i-SENSYS X C1127i-serie
C1127iF 27ppm
C1127i 27ppm

i-SENSYS X 1238i-serie
1238iF 38ppm
1238i 38ppm

imageRUNNER 1643i-serie
1643iF 43ppm
1643i 43ppm

A4-SFP

i-SENSYS X C1127P
C1127P 27ppm

i-SENSYS X 1238P
1238P 38ppm

A3/A4-MFP voor kantooromgevingen (imageRUNNER-ADVANCE DX-serie)

imageRUNNER ADVANCE DX
C257/C357-serie

imageRUNNER ADVANCE DX
C477i/iZ-serie

imageRUNNER ADVANCE DX
C3700-serie

imageRUNNER ADVANCE DX
C5700-serie

imageRUNNER ADVANCE DX
C7700-serie

25/35 PPM

47 PPM

20 tot 30 PPM

35 tot 60 PPM

60 tot 80 PPM

imageRUNNER ADVANCE DX
527/617/717-serie

imageRUNNER ADVANCE DX
4700-serie

imageRUNNER ADVANCE DX
6000i

imageRUNNER ADVANCE DX
6700-serie

imageRUNNER ADVANCE DX
8700-serie

40/50 PPM

25 tot 51 PPM

60 PPM

55 tot 80 PPM

86 tot 105 PPM

Raadpleeg de technische gegevensbladen voor uniFLOW Online voor meer informatie over de beschikbare uniFLOW Online-functionaliteit
in verschillende Canon-apparaten
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Ga voor meer informatie naar:
canon.nl/software/uniflow-online/
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