ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ,
ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Έξυπνα συστήματα πολλαπλών
λειτουργιών imageRUNNER ADVANCE DX

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
imageRUNNER ADVANCE DX
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΊΣΤΕ ΤΟ
ΜΈΛΛΟΝ ΣΑΣ
Ο μετασχηματισμός των εγγράφων και των δεδομένων από την
έντυπη στην ψηφιακή μορφή ήταν ταχύτατος. Καθώς οι επιχειρήσεις
δίνουν προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των
διεργασιών και των ροών εργασίας τους ώστε οι εργασιακοί χώροι
να γίνουν πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί, πολλές από αυτές
συνειδητοποιούν ότι η πολυπλοκότητα και οι δαπάνες μπορεί να
παρουσιάσουν γρήγορη αύξηση, και η προστασία των δεδομένων να
γίνει ακόμα πιο δύσκολη.
Για πολλές επιχειρήσεις, η προώθηση του
προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού
σημαίνει λειτουργία σε υβριδικά περιβάλλοντα,
καθώς ο αυτοματισμός και οι ψηφιακές ροές
εργασίας αυξάνουν την αποδοτικότητα, τη
δυνατότητα κλιμάκωσης και τη συνεργασία. Σε
αυτά τα περιβάλλοντα, η διασφάλιση της
συνύπαρξης έντυπων και ψηφιακών εγγράφων
με παραγωγικό τρόπο και η εξισορρόπηση της
ψηφιακής προόδου με την πολυπλοκότητα, το
κόστος και την προστασία των δεδομένων είναι
σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία.
iR ADV DX 8700

Σειρά ασπρόμαυρων συστημάτων

iR ADV DX 717/617/527

iR ADV DX 4700

iR ADV DX 6000i

iR ADV DX 6700

Η οικογένεια συστημάτων imageRUNNER
ADVANCE DX παρέχει προηγμένη
συνδεσιμότητα στο cloud και στηρίζει την
παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την
ασφάλεια μέσα σε αυτά τα υβριδικά
περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα βοηθά τις
επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα στο
ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.
Αξιοποιώντας τη βραβευμένη πλατφόρμα
imageRUNNER ADVANCE 3ης γενιάς, η νέα
σειρά έξυπνων συστημάτων πολλαπλών
λειτουργιών κατασκευάστηκε για να δώσει
ώθηση στο πρόγραμμα ψηφιακού
μετασχηματισμού μέσω της πιο σύγχρονης
τεχνολογίας ψηφιοποίησης και επεξεργασίας
εγγράφων.

Θωρακίστε το μέλλον της επιχείρησής σας
στον κόσμο του ψηφιακού μετασχηματισμού
με έξυπνες τεχνολογίες που παρέχουν τον
απόλυτο συνδυασμό καινοτομίας και
αξιοπιστίας.
Καθώς μια επιχείρηση οδεύει στον δρόμο
του ψηφιακού μετασχηματισμού, η
οικογένεια συστημάτων imageRUNNER
ADVANCE DX ενοποιεί απρόσκοπτα τη
φυσική διαδικασία εκτύπωσης με τις
ψηφιακές εξελίξεις ώστε να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις στη σχεδίαση λύσεων και
διεργασιών για τη χρήση και την
ψηφιοποίηση των εγγράφων, οι οποίες
συνάδουν με τον κλάδο που
δραστηριοποιούνται και με τους ανθρώπους
που συνεργάζονται. Εξασφαλίζει ότι
μπορούν να κάνουν τη μετάβαση σε
ψηφιακές λύσεις με μια ταχύτητα που τις
βοηθά να επιτυγχάνουν τους στόχους τους
ταχύτερα, διατηρώντας παράλληλα τις
διεργασίες απλές και ασφαλείς.

Σειρά έγχρωμων συστημάτων

iR ADV DX C257/C357

iR ADV DX C477

iR ADV DX C5700

iR ADV DX C7700

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ
ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑΣ
Οι συμπεριφορές του εργασιακού
δυναμικού μεταβάλλονται και το
γραφείο βρίσκεται παντού.
Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών
cloud σε επίπεδο οργανισμού
διευκολύνει αυτήν την αλλαγή,
δημιουργεί εργαζομένους που
βασίζονται στη χρήση φορητών
συσκευών και προωθεί μια νέα
εποχή παραγωγικότητας από
οπουδήποτε.
Συμβαδίζοντας με τη δυναμική φύση των
σύγχρονων επιχειρήσεων, η οικογένεια
συστημάτων imageRUNNER ADVANCE DX
βελτιστοποιεί με ευκολία τις ροές εργασίας
που βασίζονται σε πληροφορίες και
προσφέρει μια απαράμιλλη γκάμα λύσεων
απεικόνισης εγγράφων χωρίς διακομιστές, για
τη διαχείριση ψηφιακών και έντυπων

εγγράφων σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής
τους.
Η ολοκληρωμένη αλλά ταυτόχρονα απλή και
αποτελεσματική ισχύς επεξεργασίας
εγγράφων των συστημάτων imageRUNNER
ADVANCE DX ελαχιστοποιεί τα βήματα που
απαιτούνται για την ψηφιοποίηση, την
αρχειοθέτηση και την ανάκτηση των
εγγράφων χάρη στις καινοτόμες ροές
εργασίας. Δεδομένου ότι προσαρμόζονται
απροβλημάτιστα στα υφιστάμενα
περιβάλλοντα και είναι συμβατά με πληθώρα
ψηφιακών υπηρεσιών της Canon που έχουν
σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των
διεργασιών εκτύπωσης και διαχείρισης
περιεχομένου, αλλά και τρίτων προμηθευτών
στρατηγικής σημασίας, όπως οι Box και
Concur, τα εν λόγω συστήματα εξαλείφουν τη
σπατάλη χρόνου σε επαναλαμβανόμενες ή
επιρρεπείς σε σφάλματα διεργασίες, πράγμα
το οποίο σημαίνει ότι τα έγγραφα μπορούν να
ψηφιοποιούνται και να υφίστανται

επεξεργασία με ακρίβεια και ασφάλεια από
οπουδήποτε.

Ο τέλειος συνεργάτης για τον ευρύτερο
ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων,
τα συστήματα imageRUNNER ADVANCE DX
Με τη συνδρομή των προηγμένων δυνατοτήτων ενσωματώνονται απρόσκοπτα σε δημόσιες
σάρωσης για μια απαράμιλλη σειρά εγγράφων
πλατφόρμες cloud και υποστηρίζουν ισχυρές
και φορμών, η παραγωγικότητα του προσωπικού ψηφιακές ροές εργασίας. Οι προηγμένες
μεγιστοποιείται χάρη στην αυτοματοποιημένη
δυνατότητες διαχείρισης πληροφοριών των
διεκπεραίωση περιττών εργασιών, όπως η
συστημάτων εξασφαλίζουν πλήρη έλεγχο
ονομασία και η αποθήκευση αρχείων, η σύνδεση των δεδομένων της επιχείρησης και
εφαρμογών τρίτων προμηθευτών και η μαζική
ταυτόχρονα μειώνουν τις πάγιες δαπάνες
αποθήκευση. Χάρη στη σάρωση διπλής όψης με συντήρησης και επισκευής.
υψηλή ταχύτητα, μειώνεται επίσης η χειροκίνητη
εξαγωγή και κατηγοριοποίηση των δεδομένων,
Οι πλήρως ενοποιημένες και ολοκληρωμένες
ενώ υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης και
ροές εργασίας για έγγραφα επιτρέπουν τη
διόρθωσης των λανθασμένων, ανακριβών και
γρήγορη και αποτελεσματική ψηφιοποίηση,
ελλιπών δεδομένων κατά τη σάρωση. Η
αρχειοθέτηση και κοινοποίηση των
λειτουργία OCR (οπτική αναγνώριση
πληροφοριών, οπότε μειώνουν την εξάρτησή
χαρακτήρων), η οποία βασίζεται στην
σας από μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες
τεχνολογία IRIS και είναι ενσωματωμένη σε όλα που βασίζονται στο χαρτί και διευκολύνουν
τα συστήματα, ενισχύει περαιτέρω την
την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ
επεξεργαστική ισχύ της οικογένειας προϊόντων
ομάδων που εργάζονται απομακρυσμένα –
imageRUNNER ADVANCE DX.
εν κινήσει ή σε εργασιακούς χώρους σε
οποιαδήποτε τοποθεσία.

imageRUNNER ADVANCE DX
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ
ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ
Η λειτουργία μιας επιχείρησης σε μια
εποχή με νέους κινδύνους σημαίνει ότι η
ψηφιακή τεχνολογία χρειάζεται
προηγμένη ανθεκτικότητα έναντι των
απειλών στον κυβερνοχώρο.
Η οικογένεια προϊόντων imageRUNNER ADVANCE DX
διαθέτει υλικό εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες Canon
με την πιο σύγχρονη τεχνολογία ασφαλούς ψηφιοποίησης
εγγράφων. Η στιβαρή γκάμα χαρακτηριστικών ασφάλειας
διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα, τη δυνατότητα
πρόσβασης και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών σας
σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, χωρίς καμία παρεμπόδιση
της παραγωγικότητας. Καθώς η συμμόρφωση με την
εξελισσόμενη νομοθεσία, όπως ο ΓΚΠΔ, αποτελεί ολοένα
και περισσότερο προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, η
οικογένεια συστημάτων και οι σχετικές υπηρεσίες τους
καλύπτουν την ανάγκη φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας
των δεδομένων, των πληροφοριών και των εγγράφων
χωρίς να επηρεάζουν τη δυνατότητα των χρηστών να
προσπελάζουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα
έγγραφα που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους.

Αυτό σημαίνει μια πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί
εξ αρχής με γνώμονα την ολοκληρωμένη ασφάλεια
– με έλεγχο ταυτότητας βάσει αναγνωριστικού και
ελέγχους πρόσβασης, ασφαλείς υπηρεσίες
δημόσιου cloud και βελτιστοποιημένη ασφάλεια
εγγράφων, που μεγιστοποιεί τη στιβαρότητα των
πολιτικών ενίσχυσης της ασφάλειας των
συστημάτων και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
απώλειας δεδομένων.
Η οικογένεια συστημάτων imageRUNNER
ADVANCE DX είναι πλήρως προστατευμένη από
μια ευρύτερη γκάμα επιθέσεων. Η προστασία
περιλαμβάνει την επαλήθευση του συστήματος
κατά την εκκίνηση για προστασία από
παρεμβάσεις στο firmware και το μπλοκάρισμα της
εκτέλεσης οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων
προγραμμάτων. Η τελευταία δυνατότητα
παρέχεται από την McAfee, τον κορυφαίο πάροχο
τεχνολογίας ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο,
μέσω του λογισμικού McAfee Embedded Control.
Ο συνδυασμός αυτών των λειτουργιών ασφάλειας
εμποδίζει τους δυνητικούς χάκερ να παρακάμψουν
τους μηχανισμούς ασφάλειας αυτών των
συστημάτων MFP.
Επιπλέον, τα δεδομένα Syslog παρέχουν
πληροφορίες ασφάλειας για το σύστημα σε
πραγματικό χρόνο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν
να αναλυθούν από μια κατάλληλη λύση τρίτου
κατασκευαστή με τη χρήση αναγνωρισμένων
προτύπων του κλάδου και ενισχύουν την
ενοποίηση των συστημάτων με οποιαδήποτε λύση
διαχείρισης πληροφοριών και συμβάντων
ασφάλειας (SIEM).
Ο έλεγχος ταυτότητας των χρηστών κατά τη
σύνδεση στα συστήματα σημαίνει ότι ακόμα και
εργασίες που στέλνονται από κινητά τηλέφωνα
μπορούν να διακρατούνται με ασφάλεια μέχρι να
αποδεσμευτούν ή να αποδεσμεύονται και να
εκτυπώνονται από οποιαδήποτε συσκευή (με τα
My Print Anywhere και uniFLOW), οπότε
προστατεύεται η εμπιστευτικότητα. Για την
αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης διανομής
ευαίσθητων πληροφοριών υπάρχει δυνατότητα
απενεργοποίησης διάφορων λειτουργιών των
συστημάτων για μεμονωμένους χρήστες, ενώ οι
οπτικές και ηχητικές ενημερώσεις Υπενθύμισης
πρωτοτύπου σάς ειδοποιούν αν έχουν απομείνει
στο σύστημα ευαίσθητες πληροφορίες από τα
σαρωμένα πρωτότυπα. Η λειτουργία Εκτύπωσης

από επισκέπτες επιτρέπει επίσης ασφαλή ad hoc
εκτύπωση από φορητές συσκευές χωρίς
πρόσβαση στο δίκτυο της εταιρείας σας.
Με το uniFLOW Online Express, το οποίο διατίθεται
εγκατεστημένο στον βασικό εξοπλισμό, μπορεί να
προστεθεί ακόμα περισσότερος έλεγχος μέσω της
αναβάθμισης στο uniFLOW Online ή στην πλήρη
λύση uniFLOW. Το πακέτο προηγμένων
δυνατοτήτων περιλαμβάνει το imageWARE Secure
Audit Manager Express –πλήρες, με άμεσες
ειδοποιήσεις για παραβιάσεις– και παρέχει τη
δυνατότητα ανακάλυψης και αποτροπής κάθε
προσπάθειας εκτύπωσης, σάρωσης, αποστολής
φαξ ή αντιγραφής εγγράφων που περιέχουν
συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

Οι πρόσθετες λειτουργίες που περιλαμβάνονται
στον βασικό εξοπλισμό των imageRUNNER
ADVANCE DX περιλαμβάνουν τα εξής:
•

Λειτουργία Διαγραφής σκληρού δίσκου που
εξαλείφει τις εναπομένουσες εικόνες μετά
από κάθε εργασία.

•

Λειτουργία Διαμόρφωσης σκληρού δίσκου
που εξαλείφει και αντικαθιστά όλα τα
δεδομένα στον σκληρό δίσκο στο τέλος της
λειτουργικής του ζωής.

•

Λειτουργία Κρυπτογράφησης δεδομένων
σκληρού δίσκου που συμβάλλει στην
προστασία των πληροφοριών, ακόμα και
μετά την αφαίρεση του σκληρού δίσκου,
ενώ διαθέτει πλέον έγκριση FIPS 140-2 σε
επιλεγμένα μοντέλα.

•

Ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφάλειας με
διατάξεις κατά των παραβιάσεων που
ενισχύει την προστασία των κωδικών
πρόσβασης και των κλειδιών
κρυπτογράφησης.

•

Πρωτόκολλο IPsec που παρέχει προστασία
για τα δεδομένα καθώς μεταφέρονται
μέσω του δικτύου.

•

Πρωτόκολλο SMB 3.0 που παρέχει ασφαλή
κρυπτογράφηση

•

Κρυπτογραφημένη εκτύπωση και σάρωση,
καθώς και Υδατογράφημα ασφάλειας

•

Διπλή δικτύωση

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ
ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
Η αειφορία και περιβαλλοντική
ευθύνη δεν είχαν ποτέ άλλοτε
τόσο υψηλή θέση στις
προτεραιότητες των
επιχειρήσεων ή των
εργαζομένων σε αυτές.
Πιστεύουμε με πάθος στα
οφέλη που μπορεί να
προσφέρει η Canon, οι
άνθρωποι, τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες της στους πελάτες
μας αλλά και στην κοινωνία εν
γένει.

Ενστερνιζόμενη τη φιλοσοφία Kyosei
(εργαζόμαστε και ζούμε για το κοινό καλό), η
Canon έχει επενδύσει σημαντικά στην αειφορία
και περιβαλλοντική ευθύνη, και η σχεδίαση των
προϊόντων imageRUNNER ADVANCE DX
φροντίζει ώστε να χρησιμοποιείται λιγότερο
πλαστικό.
Τα συστήματα imageRUNNER ADVANCE DX
ενσωματώνουν απόλυτα αυτές τις αξίες χάρη
στην τεχνολογία βελτιστοποίησής τους, που έχει
σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα
και την κατανάλωση ενέργειας και χαρτιού.
Οι προηγμένες ροές εργασίας και οι δυνατότητες
ανάλυσης που είναι διαθέσιμες μέσω της
πλατφόρμας imageRUNNER ADVANCE DX
εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να
βελτιστοποιήσουν τη χρήση των εκτυπώσεων και
ότι θα αποκομίσουν τη μέγιστη αξία από αυτήν
τη λειτουργία. Η εξάλειψη των κενών σελίδων και
των επαναλαμβανόμενων ή περιττών

εκτυπώσεων εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις
μπορούν να επιτύχουν περιβάλλοντα χωρίς
χρήση χαρτιού, ενώ η βελτιωμένη επεξεργαστική
ισχύς και οι δυνατότητες προεπισκόπησης
μειώνουν την ανάγκη εκτύπωσης και
επανεκτύπωσης σημαντικών εγγράφων.
Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ελαχιστοποιείται
χάρη στις προηγμένες καταστάσεις αναστολής
λειτουργίας, ενώ η μείωση του θορύβου
εξασφαλίζει ότι το περιβάλλον του γραφείου δεν
διαταράσσεται από τη προηγμένη επεξεργαστική
ισχύ των συστημάτων imageRUNNER ADVANCE
DX.
Αυτό επιτρέπει στην ψηφιακή τεχνολογία να
συμβαδίζει με τις αξίες των σύγχρονων
επιχειρήσεων, να παρέχει και να υποστηρίζει τη
μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και να έχει
παράλληλα θετικό αντίκτυπο στο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του χώρου
εργασίας.

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
Χρειάζεστε μια λύση αρκετά ευέλικτη ώστε
να υποστηρίζει τόσο τη στρατηγική σας για
το cloud όσο και το παλαιό λογισμικό σας.
Μια λύση που λειτουργεί σήμερα και θα σας
συνοδεύει σε όλη την ψηφιακή διαδρομή σας.
Γι' αυτόν το λόγο, τα συστήματα imageRUNNER ADVANCE DX
παρέχουν πλήρη διαλειτουργικότητα με κορυφαίες ψηφιακές
υπηρεσίες, όπως οι Box και Concur, αλλά και με ευρύτερες λύσεις της
Canon στο cloud. Το uniFLOW Online Express είναι ενσωματωμένο
στον εξοπλισμό και έτοιμο για χρήση. Προσφέρει ενσωματωμένες
δυνατότητες ασφάλειας που εμποδίζουν τον μη εξουσιοδοτημένο
χειρισμό χάρη στον έλεγχο ταυτότητας συσκευών, τον έλεγχο
ταυτότητας δύο παραγόντων και τις δυνατότητες περιορισμού της
λειτουργίας των συσκευών. Οι προηγμένες λειτουργίες ανάλυσης και
διαχείρισης του συνόλου των προϊόντων περιλαμβάνονται επίσης
στον βασικό εξοπλισμό.
Χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής στην κλίμακα των απαιτήσεών
σας, τα συστήματα αναβαθμίζονται εύκολα στο uniFLOW Online*
όταν απαιτούνται περισσότερα στοιχεία σύνδεσης στο cloud και
πρόσθετες δυνατότητες ασφάλειας και δημιουργίας αναφορών.
Οι πρόσθετες δυνατότητες που σχετίζονται με το cloud
περιλαμβάνουν το Canon Cloud Managed Content Services (MCS)
– έναν εύκολο, έξυπνο και σύμμορφο τρόπο διαχείρισης των
σημαντικών επιχειρηματικών εγγράφων και διεργασιών απευθείας
από το σύστημα Canon, χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων υποδομών IT.
Καθώς συνεργάζεται απρόσκοπτα με τις εκτεταμένες τεχνολογίες
υλικού και λογισμικού της Canon που υποστηρίζουν τη σύνδεση στο
cloud, το Canon Cloud MCS επιτρέπει στις επιχειρήσεις να
μετασχηματίζουν ψηφιακά τη διαχείριση περιεχομένου μέσω μιας
πλατφόρμας λογισμικού που παρέχεται ως υπηρεσία (SaaS) και
διαθέτει πλήρεις δυνατότητες χρήσης του cloud.
Η ενοποίηση με πλατφόρμες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Box,
Evernote, Dropbox και OneDrive, μετασχηματίζει άμεσα τη συλλογή
των δεδομένων, ενώ η προηγμένη αυτοματοποίηση των ροών
εργασίας μέσω του cloud με επιχειρηματικές εφαρμογές όπως το
Therefore ή το Concur εξασφαλίζει ότι οι προηγμένες ροές εργασίας
προσαρμόζονται απρόσκοπτα στις υφιστάμενες διαδικασίες.
*Το uniFLOW Online διατίθεται ως Συνδρομή σε υπηρεσία cloud βάσει συσκευής
για τη διαχείριση της παραγωγής και ψηφιοποίησης εγγράφων.
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ
CANON;
Η Canon είναι ένας έμπιστος συνεργάτης για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας,
που μπορεί να σας προσφέρει την απαραίτητη
καινοτομία και τεχνογνωσία για να ολοκληρώσετε
αυτήν την πορεία με επιτυχία.
Η ειδίκευση της Canon στη διαχείριση του κύκλου
ζωής των πληροφοριών και των εγγράφων
παρέχει το θεμέλιο για κάθε επιτυχημένο
πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού.
Βοηθάμε τους πελάτες να βελτιστοποιήσουν τον
υλικό εξοπλισμό και το λογισμικό της επιχείρησής
τους ώστε να δημιουργήσουν μια απρόσκοπτη
ροή δεδομένων, προβλέψεων και γνώσεων που
προωθεί ένα όραμα νέων εμπειριών και
επιχειρηματικών διεργασιών.
Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες για τον
ανασχεδιασμό και την αυτοματοποίηση των
ροών εργασιών, ώστε να εξασφαλίσουμε
αποδοτική και έξυπνη ροή των πληροφοριών. Η
προσέγγισή μας βασίζεται στη βαθιά γνώση και
σε μια ολιστική θεώρηση των κύκλων ζωής των
εγγράφων. Εξασφαλίζει ότι οι διεργασίες που
χρησιμοποιούνται σε όλα τα τμήματα και στις
εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης, είτε σε τοπικό
είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι εναρμονισμένες
και ευθυγραμμισμένες με σαφείς
επιχειρηματικούς στόχους.
Ένα στοιχείο κρίσιμης σημασίας είναι ότι
αντιλαμβανόμαστε τον μετασχηματισμό ως
πορεία και όχι ως ένα και μόνο βήμα. Γι' αυτόν το
λόγο, η προσέγγισή μας εστιάζεται στη
δημιουργία συνεργασιών που χαρακτηρίζονται
από την εμπιστοσύνη και βασίζονται σε έναν
κοινό στόχο για την επίτευξη της υπεροχής των
επιχειρηματικών διεργασιών.
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Μέσω της συνεργασίας σας με την Canon
συμβάλλετε στην προώθηση της πολύτιμης
αλλαγής χωρίς καμία διατάραξη της καθημερινής
ροής εργασιών στην επιχείρησή σας.

