CONECTAŢI-VĂ ÎN SIGURANŢĂ,
TRANSFORMAŢI-VĂ DIGITAL
Dispozitivele multifuncţionale inteligente
imageRUNNER ADVANCE DX

Portofoliul
imageRUNNER ADVANCE DX
TRANSFORMAŢI-VĂ VIITORUL
Transformarea documentelor şi a datelor din formate fizice în
formate digitale a fost rapidă. Pe măsură ce companiile
prioritizează transformarea digitală a proceselor şi a fluxurilor lor
de lucru pentru a facilita spaţii de lucru mai productive şi mai
eficiente, multe realizează că se poate ajunge la o creştere rapidă
a complexităţii şi a costurilor, iar protecţia datelor devine din ce în
ce mai dificilă.
Pentru multe companii, susţinerea agendei digitale
înseamnă operarea în medii hibride, deoarece
automatizarea şi fluxurile de lucru digitale creează
eficienţă, dezvoltare conform nevoilor şi fluxuri de
lucru colaborative. În aceste medii, asigurarea
coexistenţei productive a formatelor digitale şi a
celor fizice, echilibrând progresul digital cu
complexitatea, costurile şi protecţia datelor, este
esenţială pentru succes.
iR ADV DX 8700

Gama alb-negru

iR ADV DX 717/617/527

iR ADV DX 4700

iR ADV DX 6000i

iR ADV DX 6700

Portofoliul imageRUNNER ADVANCE DX
permite conectivitate la cloud avansată
şi susţine productivitatea, eficienţa şi
securitatea în aceste medii hibride,
ajutând în acelaşi timp companiile să
facă următorul pas în călătoria lor de
transformare digitală.
Bazându-se pe platforma premiată
imageRUNNER ADVANCE de a 3-a
generaţie, noul portofoliu de dispozitive
multifuncţionale inteligente este
conceput pentru a promova agenda
digitală datorită celor mai recente
tehnologii de captură şi procesare a
documentelor.

Pregătiţi-vă compania pentru viitor
într-o lume a transformării digitale cu
tehnologii inteligente, care oferă inovaţii
absolute, precum şi fiabilitate.
Ori de câte ori companiile sunt în curs
de transformare digitală, portofoliul
imageRUNNER ADVANCE DX
integrează perfect imprimarea fizică şi
evoluţia digitală pentru a le ajuta să
conceapă soluţii şi procese de captură
şi gestionare a documentelor digitale
care sunt aliniate la domeniul lor de
activitate şi la oamenii cu care lucrează.
Asigurând tranziţia lor la soluţii digitale,
cu o viteză care le ajută să-şi atingă
obiectivele mai rapid, menţinând
totodată procesele simple şi sigure.

Gama color

iR ADV DX C257/C357

iR ADV DX C477

iR ADV DX C5700

iR ADV DX C7700

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

AVANTAJ CHEIE

TRANSFORMAREA
PRODUCTIVITĂŢII
Comportamentele forţei de
muncă se schimbă, iar biroul
poate să fie oriunde.
Disponibilitatea serviciilor
cloud la nivelul întregii
companii facilitează această
schimbare, creând o forţă de
muncă mobilă şi promovând
o nouă eră a productivităţii
de oriunde.

Pentru a ţine pasul cu natura dinamică a
afacerilor moderne, portofoliul
imageRUNNER ADVANCE DX eficientizează
fără efort fluxurile de informaţii cu o gamă
imbatabilă de soluţii de imagistică de înaltă
calitate, fără servere, pentru gestionarea
documentelor digitale şi fizice – pe tot
parcursul ciclului lor de viaţă.
Puterea de procesare a documentelor
complet integrată şi totuşi simplă şi eficientă
asigurată de portofoliul imageRUNNER
ADVANCE DX reduce la minimum paşii
necesari pentru digitalizarea, arhivarea şi
preluarea documentelor datorită fluxurilor de
lucru inovatoare. Integrându-se perfect în
mediile existente sau compatibile cu o serie
de servicii digitale Canon concepute pentru
optimizarea proceselor de imprimare şi de
conţinut, precum şi cu furnizori terţi
strategici, inclusiv Box şi Concur, dispozitivele

elimină timpul pierdut cu procese repetitive
sau predispuse la erori, ceea ce înseamnă că
documentele pot fi digitalizate şi procesate cu
precizie şi în siguranţă de oriunde.

Partenerul perfect pentru o transformare
digitală mai amplă a organizaţiei, portofoliul
imageRUNNER ADVANCE DX se
integrează uniform cu platforme cloud
publice pentru a permite fluxuri de lucru
Dispunând de scanare avansată pentru o gamă
digitale puternice. Capacităţile avansate de
de neegalat de documente şi formulare,
gestionare a informaţiilor ale acestor
productivitatea personalului este maximizată,
dispozitive asigură un control complet
deoarece activităţile inutile, cum ar fi
asupra datelor companiei, reducând în
denumirea, salvarea, datele de conectare
acelaşi timp costurile de întreţinere şi
pentru terţe părţi şi salvarea pe loturi, sunt
service.
automatizate. Datorită scanării faţă-verso de
mare viteză, extragerea şi clasificarea datelor în Fluxurile de lucru cu documente, complete
mod manual sunt, de asemenea, reduse, în
şi total integrate, permit captura, arhivarea
timp ce datele eronate, inexacte sau de slabă
şi distribuirea informaţiilor rapid şi eficient,
calitate pot fi, de asemenea, identificate şi
reducând dependenţa de procesele
remediate la captura cu OCR (recunoaştere
manuale bazate pe hârtie şi facilitând
optică a caracterelor), asigurată de tehnologia colaborarea eficientă între echipe aflate la
IRIS, încorporată în toate dispozitivele, ce
distanţă, în deplasare şi în diverse locaţii de
sporeşte şi mai mult puterea de procesare a
muncă.
portofoliului imageRUNNER ADVANCE DX.
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AVANTAJ CHEIE

TRANSFORMAREA
SECURITĂŢII ŞI
CONFORMITĂŢII
Desfăşurarea activităţii într-o nouă eră a
riscurilor înseamnă că tehnologia digitală are
nevoie de o rezilienţă cibernetică avansată.
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE DX reprezintă ultima
evoluţie în captură securizată pentru echipamentele,
software-ul şi serviciile Canon. Gama sa robustă de
capacităţi de securitate contribuie la asigurarea
confidenţialităţii, accesibilităţii şi disponibilităţii informaţiilor
dvs. pe tot parcursul ciclului lor de viaţă, fără a inhiba
productivitatea. Având în vedere evoluţia conformităţii
legislative, inclusiv GDPR, o prioritate din ce în ce mai mare
pentru companii, portofoliul şi serviciile sale abordează
necesitatea securităţii fizice şi digitale a datelor, informaţiilor
şi documentelor, fără a afecta capacitatea persoanelor de a
accesa datele, informaţiile şi documentele de care au nevoie
pentru a-şi îndeplini sarcinile de serviciu.

Aceasta înseamnă o platformă proiectată
pentru securitate, cu autentificare bazată pe
ID şi controale de acces, servicii cloud
publice securizate şi securitate optimizată a
documentelor, care maximizează soliditatea
politicilor de consolidare a dispozitivelor şi
minimizează riscul de pierdere a datelor.
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE DX
este complet protejat împotriva unei game
mai mari de atacuri, incluzând verificarea
sistemului la pornire şi până la intervenţii
asupra firmware-ului şi blocarea executării
programelor neautorizate, ultima capacitate
fiind asigurată de furnizorul de tehnologie
cibernetică de top McAfee, prin software-ul
său McAfee Embedded Control.
Combinaţia acestor funcţionalităţi de
securitate nu permite potenţialilor hackeri să
ocolească mecanismele de securitate ale
portofoliului de multifuncţionale.

Cu software-ul uniFLOW Online Express
instalat ca standard, puteţi adăuga un
control şi mai mare prin upgrade la uniFLOW
Online sau soluţia uniFLOW completă.
Pachetul avansat include imageWARE
Secure Audit Manager Express – cu alerte
instantanee de încălcare a securităţii – şi face
posibilă descoperirea şi prevenirea oricărei
încercări de imprimare, scanare, trimitere
prin fax sau copiere a documentelor cu
anumite cuvinte cheie.

Printre funcţiile suplimentare standard
ale imageRUNNER ADVANCE DX se
numără:
•

HDD Erase elimină imaginile latente
după fiecare operaţie.

Datele Syslog oferă informaţii în timp real
privind siguranţa dispozitivelor, care pot fi
analizate de o soluţie terţă capabilă folosind
standarde recunoscute în domeniu şi
optimizează integrarea portofoliului cu orice
soluţie de gestionare a informaţiilor şi
evenimentelor de securitate (Security
Information and Event Management – SIEM).

•

HDD Format elimină şi suprascrie
toate datele de pe hard drive la
sfârşitul duratei de viaţă.

•

HDD Data Encryption ajută la
protejarea informaţiilor chiar şi după
îndepărtarea hard drive-ului şi acum
este validată conform FIPS 140-2
pentru modelele selectate.

Cu autentificarea utilizatorilor pe dispozitive,
chiar şi lucrările trimise de pe dispozitive
mobile pot fi păstrate în siguranţă până sunt
autorizate sau pot fi autorizate şi imprimate
de pe orice dispozitiv (cu My Print Anywhere
şi uniFLOW) – protejând confidenţialitatea.
Pentru a preveni distribuirea neautorizată a
informaţiilor sensibile, diferite funcţii ale
dispozitivelor pot fi dezactivate pentru
anumiţi utilizatori, iar notificările originale de
reamintire vizuale şi sonore vă alertează
dacă informaţiile sensibile din documentele
scanate au fost uitate în dispozitiv.
Imprimarea pentru vizitatori permite
imprimarea ad hoc sigură de pe dispozitive
mobile fără acces la reţeaua companiei.

•

Un cip de securitate cu elemente
hardware rezistente la efracţie vă
protejează parolele şi cheile de
criptare.

•

IPsec asigură siguranţa datelor când
acestea trec prin reţea

•

SMB 3.0 asigură criptare sigură

•

Imprimare şi scanare criptate şi
filigrane de siguranţă

•

Reţea dublă

AVANTAJ CHEIE

TRANSFORMAREA
SUSTENABILITĂŢII
Sustenabilitatea nu a fost
niciodată mai importantă pe
agenda corporaţiilor sau a
angajaţilor. Credem cu
pasiune în beneficiile pe care
Canon şi angajaţii, produsele
şi serviciile sale le pot aduce
clienţilor şi societăţii în
general.

Îmbrăţişând filosofia noastră Kyosei (a
trăi şi a lucra împreună pentru binele
comun), Canon este extrem de motivată
să susţină sustenabilitatea, iar designul
portofoliului imageRUNNER ADVANCE
DX foloseşte mai puţin plastic.
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE DX
este dedicat acestor valori prin
tehnologiile sale de optimizare concepute
pentru a reduce la minimum deşeurile şi
consumul de energie şi hârtie.
Fluxurile de lucru şi funcţiile de analiză
avansate disponibile prin platforma
imageRUNNER ADVANCE DX permit
organizaţiilor să optimizeze utilizarea
imprimării, asigurându-se că funcţia oferă
valoare maximă. Eliminând paginile goale
şi imprimările repetitive sau inutile,
companiile pot oferi medii fără hârtie, în

timp ce puterea de procesare şi
capacităţile de previzualizare
îmbunătăţite ale seriei reduc necesitatea
de a imprima şi reimprima documentele
cheie.
Consumul de energie electrică este redus
la minimum datorită modurilor inactive
avansate, ceea ce înseamnă că nu există
o utilizare excesivă a energiei, în timp ce
reducerea zgomotului asigură că mediul
de birou nu este perturbat de puterea de
procesare avansată a portofoliului
imageRUNNER ADVANCE DX.
Aceasta asigură tehnologie digitală în
conformitate cu valorile organizaţionale
moderne, asigurând şi susţinând o
funcţionalitate maximă şi reducând
totodată impactul ecologic al locului de
muncă.

iR ADV DX C3700
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INTEGRARE
DIGITALĂ
Aveţi nevoie de o soluţie suficient de
flexibilă pentru a vă susţine strategia
cloud şi software-ul existent. Una care
funcţionează acum, dar şi în alte etape
ale călătoriei dvs. digitale.
De aceea, portofoliul imageRUNNER ADVANCE DX este complet
interoperabil cu servicii digitale de vârf, inclusiv Box şi Concur, şi
cu soluţiile cloud Canon mai ample. uniFLOW Online Express este
integrat şi gata de utilizare, adăugând funcţii de securitate
încorporate pentru a preveni operarea neautorizată prin
autentificarea pe dispozitiv, autentificarea cu doi factori şi
capacităţile de restricţionare a accesului la funcţiile dispozitivului.
Funcţiile de analiză avansate şi gestionarea portofoliului sunt, de
asemenea, standard.
Adaptându-se la cerinţele dvs., dispozitivele sunt totodată uşor de
actualizat la uniFLOW Online* atunci când sunt necesari mai mulţi
conectori cloud şi funcţii suplimentare de securitate şi raportare.
Capacităţile cloud suplimentare includ serviciile Canon de
conţinut gestionat în cloud (Managed Content Services – MCS),
modalitatea uşoară, inteligentă şi conformă de a gestiona
documentele şi procesele esenţiale pentru afacere direct de pe
dispozitivul Canon, fără a avea nevoie de soluţii IT complexe.
Funcţionând fără probleme cu numeroasele tehnologii hardware
şi software Canon conectate la cloud, Canon Cloud MCS permite
companiilor să transforme digital gestionarea conţinutului printr-o
platformă SaaS complet pregătită pentru tehnologia cloud.
Integrarea cu platforme de stocare în cloud, inclusiv Box,
Evernote, Dropbox şi OneDrive, transformă instantaneu captura
de date, în timp ce automatizarea avansată a fluxului de lucru în
cloud cu aplicaţii comerciale, inclusiv Therefore sau Concur,
asigură faptul că fluxurile de lucru complexe se integrează perfect
în procesele existente.
*uniFLOW Online este disponibil printr-un abonament cloud (licenţiere pe
dispozitiv) pentru gestionarea producţiei şi capturii de documente.
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DE CE CANON
Canon este un partener de încredere
pentru transformarea dvs. digitală, oferind
inovaţie şi expertiză pentru a vă ajuta să
aveţi succes.
Experienţa Canon în gestionarea
informaţiilor şi a documentelor pe tot ciclul
de viaţă asigură baza unor proiecte de
transformare digitală de succes. Ajutăm
clienţii să-şi optimizeze hardware-ul şi
software-ul pentru a crea un flux
neîntrerupt de date, informaţii şi cunoştinţe,
care conduce la regândirea experienţelor
clienţilor şi a operaţiunilor comerciale.
Colaborăm cu clienţii pentru a reproiecta şi
automatiza fluxurile de lucru, astfel încât
informaţiile să circule eficient şi inteligent.
Abordarea noastră se bazează pe o analiză
aprofundată şi pe o perspectivă holistică
asupra ciclurilor de viaţă ale documentelor.
Aceasta asigură armonizarea şi alinierea
proceselor din toate departamentele şi
locaţiile, locale sau globale, cu obiective de
afaceri clare.
Extrem de important, înţelegem că
transformarea este o călătorie, nu un singur
pas. Aşadar, abordarea noastră se axează
pe construirea unor parteneriate de
încredere bazate pe un obiectiv comun al
excelenţei proceselor comerciale.
Prin parteneriatul cu Canon, puteţi
contribui la încurajarea unor schimbări
semnificative, fără întreruperea activităţii de
zi cu zi.
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