PRIKLJUČITE ZANESLJIVO,
PRETVORITE DIGITALNO
Pametne večnamenske naprave
imageRUNNER ADVANCE DX

Portfelj imageRUNNER
ADVANCE DX SPREMENI
VAŠO PRIHODNOST
Pretvorba dokumentov in podatkov iz papirnatih formatov v
digitalne je bila hitra. Ker podjetja dajejo prednost digitalni
pretvorbi svojih procesov in potekov dela, da bi omogočila
produktivnejše in učinkovitejše delovne prostore, jih veliko
ugotavlja, da se zapletenost in stroški lahko hitro povečajo,
varstvo podatkov pa postane še večji izziv.
Za številna podjetja napredek digitalnih načrtov
pomeni delovanje v hibridnih okoljih, saj
avtomatizacija in digitalni poteki dela omogočajo
učinkovitost, obseg in sodelovanje pri potekih dela.
V teh okoljih je ključ do uspeha zagotavljanje
produktivnega soobstoja papirnatih in digitalnih
formatov, ki uravnotežijo digitalni napredek s
kompleksnostjo, stroški in varstvom podatkov.

iR ADV DX 8700

Družina za črno-belo tiskanje

iR ADV DX 717/617/527

iR ADV DX 4700

iR ADV DX 6000i

iR ADV DX 6700

Portfelj imageRUNNER ADVANCE DX
omogoča napredno povezljivost z
oblakom ter podpira produktivnost,
učinkovitost in varnost v teh hibridnih
okoljih, hkrati pa podjetjem pomaga pri
naslednjem koraku na poti digitalne
pretvorbe.
Novi portfelj pametnih večnamenskih
naprav, ki temelji na nagrajeni platformi
imageRUNNER ADVANCE tretje
generacije, je zaradi najnovejše
tehnologije zajemanja in obdelave
dokumentov zasnovan za spodbujanje
digitalnih načrtov.

Naj bo vaše podjetje pripravljeno na
prihodnost v svetu digitalne pretvorbe s
pametnimi tehnologijami, ki
zagotavljajo vrhunsko inovativnost in
zanesljivost.
Na poti podjetij do digitalne pretvorbe
portfelj imageRUNNER ADVANCE DX
združuje fizično tiskanje in digitalni
razvoj ter podjetjem pomaga oblikovati
digitalne dokumente ter zajeti rešitve in
procese, ki so usklajeni z njihovo
industrijo in ljudmi, s katerimi delajo.
Zagotavlja, da lahko preidejo na
digitalne rešitve s hitrostjo, ki jim
pomaga doseči hitrejše doseganje ciljev,
hkrati pa ohranja preproste in varne
procese.

Družina za barvno tiskanje

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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NAJPOMEMBNEJŠA FUNKCIJA

SPREMINJANJE
PRODUKTIVNOSTI
Obnašanje zaposlenih se
spreminja in pisarna je lahko
povsod. Razpoložljivost
storitev računalništva v
oblaku na ravni podjetij
omogoča to spremembo,
ustvarja delovno silo na
podlagi mobilnih naprav in
spodbuja novo dobo
produktivnosti od vsepovsod.

Z nepremagljivim portfeljem
visokokakovostnih rešitev obdelave slik
brez strežnika za upravljanje digitalnih in
papirnatih dokumentov skozi njihov
celoten življenjski cikel imageRUNNER
ADVANCE DX boste zlahka poenostavili
svoje poteke dela z informacijami in sledili
dinamični naravi sodobnega poslovanja.
Popolnoma integrirana, vendar preprosta
in učinkovita zmogljivost obdelave
dokumentov portfelja imageRUNNER
ADVANCE DX zmanjša število korakov, ki
so potrebni za digitalizacijo, arhiviranje in
pridobivanje dokumentov zaradi
inovativnih potekov dela. Brezhibno se
prilega obstoječim okoljem ali je združljiv z
množico digitalnih Canonovih storitev, ki
so zasnovane za optimizacijo postopkov
tiskanja in vsebine ter strateških
dobaviteljev drugih proizvajalcev, vključno

s podjetjem Box in concur, naprave
odpravljajo izgubo časa zaradi ponavljajočih
se postopkov ali postopkov, ki so nagnjeni k
napakam, kar pomeni, da je dokumente
mogoče digitalizirati ter jih varno in
natančno obdelati od koder koli.
Z naprednim skeniranjem za neprekosljiv
nabor dokumentov in obrazcev je
produktivnost osebja največja, saj so
nepotrebna opravila, kot so imenovanje,
shranjevanje, dnevniki drugih ponudnikov in
paketno shranjevanje, avtomatizirana.
Zahvaljujoč hitrim obojestranskim
skeniranjem se zmanjša tudi ročno
pridobivanje in razvrščanje podatkov,
napačne, netočne ali slabe podatke pa je
mogoče prepoznati in popraviti tudi pri
optičnem prepoznavanju znakov (OCR) s
tehnologijo IRIS, ki je vgrajena v vse
naprave, in še dodatno poveča zmogljivost

obdelave portfelja imageRUNNER
ADVANCE DX.
Portfelj imageRUNNER ADVANCE DX je
popoln partner za širšo organizacijsko
digitalno pretvorbo, saj se preprosto
integrira v javne platforme v oblaku in
omogoča zmogljive digitalne poteke
dela. Napredne zmogljivosti naprave za
upravljanje informacij predstavljajo
popoln nadzor nad podatki o podjetju,
hkrati pa zmanjšujejo stalne stroške
vzdrževanja in servisiranja.
Popolnoma integrirani celoviti poteki
dela z dokumenti omogočajo hitro in
učinkovito zajemanje, arhiviranje in
posredovanje informacij za manj ročnega
obdelovanja papirnatih dokumentov in
pospeševanje učinkovitega sodelovanja
med ekipami, ki so oddaljene, na
potovanju ali kjer koli drugod.

imageRUNNER ADVANCE DX
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PRETVORITE VARNOST
IN IZPOLNJEVANJE
PREDPISOV
Delovanje v novi dobi tveganja pomeni, da
digitalna tehnologija potrebuje napredno
kibernetsko odpornost.
Portfelj imageRUNNER ADVANCE DX predstavlja najnovejšo
tehnologijo za varno zajemanje v Canonovi strojni in
programski opremi ter storitvah. Robusten nabor varnostnih
zmožnosti zagotavlja zaupnost, dostopnost in
razpoložljivost vaših podatkov v celotnem življenjskem ciklu
brez oviranja produktivnosti. Zaradi vedno večje skladnosti z
zakonodajo, vključno z uredbo GDPR, ki je vedno bolj
poslovna prednostna naloga, portfelj in njegove storitve
obravnavajo potrebo po fizični in digitalni varnosti podatkov,
informacij in dokumentov, ne da bi to vplivalo na zmožnost
ljudi, da dostopajo do podatkov, informacij in dokumentov,
ki jih potrebujejo za svoje delo.

To pomeni platformo, ki je zasnovana tako,
da vključuje preverjanje pristnosti in
nadzor dostopa na podlagi osebnih
izkaznic, varne javne storitve v oblaku in
optimizirano varnost dokumentov, kar
povečuje trdnost politik krepitve naprav in
zmanjšuje tveganje izgube podatkov.
Platforma imageRUNNER ADVANCE DX je
s sistemom za preverjanje ob zagonu, s
poseganjem v delovanje vdelane
programske opreme in preprečevanjem
izvajanja nepooblaščenih programov
(slednje zagotavlja programska oprema
McAfee Embedded Control) sedaj
zaščitena pred še večjim naborom vdorov.
Kombinacija teh varnostnih funkcij
potencialnim hekerjem preprečuje, da bi se
izognili varnostnim mehanizmom v
portfelju večnamenskih tiskalnikov.
Varnostne informacije o napravi v realnem
času omogočajo tudi podatki Syslog, ki jih
lahko analizira ustrezna rešitev drugih
ponudnikov s pomočjo priznanih
standardov, izboljšana pa je tudi integracija
portfelja s katero koli rešitvijo za
upravljanje varnostnih informacij in
dogodkov (SIEM).
Prijava za preverjanje pristnosti uporabnika
v napravah pomeni, da je mogoče opravila,
poslana iz mobilnih naprav, varno hraniti,
dokler niso sproščena ali sproščena in
natisnjena iz katere koli naprave (s
programsko opremo my Print anywhere in
uniFLOW) in tako ostanejo zaupna. K
preprečevanju nepooblaščene distribucije
občutljivih informacij pripomorejo tudi
različne funkcije naprave, ki se lahko
onemogočijo za posamezne uporabnike,
vizualni in zvočni opomniki za izvirnik pa
vas opozorijo, če so v napravi ostale
občutljive informacije skeniranih izvirnikov.
Varno in ad hoc mobilno tiskanje nudi tudi
možnost tiskanja za goste, ki ne omogoča
dostopa do omrežja vašega podjetja.

Če je programska oprema uniFLOW Online
Express nameščena kot standardna
oprema, je mogoče z nadgradnjo na
uniFLOW Online ali popolno rešitvijo
uniFLOW dodati še večji nadzor. Napredni
paket vključuje upravitelja varnega sistema
za nadzor imageWARE Express skupaj z
opozorili o takojšnjih kršitvah ter omogoča
odkrivanje in preprečevanje vsakega
poskusa tiskanja, skeniranja, faksiranja ali
kopiranja dokumentov z določenimi
ključnimi besedami.

Dodatni standard funkcionalnosti za
model imageRUNNER ADVANCE DX
vključujejo:
•

Funkcija brisanja podatkov s trdega
diska po vsakem opravilu odstrani
skrite slike.

•

S formatiranjem trdega diska se
odstranijo in prepišejo vsi podatki na
trdem disku ob poteku njegove
življenjsko dobe.

•

Šifriranje podatkov trdega diska
pomaga pri zaščiti informacij tudi po
odstranitvi trdega diska in je zdaj na
izbranih modelih preverjeno s
standardom FIPS 140-2.

•

Gesla in šifrirne ključe varuje
varnostni čip s strojno opremo, ki je
varovana pred nedovoljenim
spreminjanjem.

•

Varnost podatkov, ki potujejo po
omrežju, zagotavlja protokol IPsec.

•

Varno šifriranje omogoča protokol
SMB 3.0.

•

Šifrirano tiskanje in skeniranje ter
varen vodni žig.

•

Dvojno omrežje
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SPREMINJANJE
TRAJNOSTI
Trajnost še nikoli ni bila prva
točka na dnevnem redu
podjetij ali zaposlenih. Srčno
verjamemo v koristi, ki jih
lahko družba Canon s svojimi
zaposlenimi, izdelki in
storitvami doprinese našim
strankam in širši družbi.

Družba Canon, ki uporablja filozofijo
Kyosei (delo in življenje za skupno
dobro), veliko vlaga v trajnost in zasnovo
funkcij portfelja imageRUNNER
ADVANCE DX z manj plastike.
Portfelj imageRUNNER ADVANCE DX te
vrednosti omogoči s tehnologijo
optimizacije, ki je zasnovana za
zmanjšanje porabe odpadkov, energije in
papirja.
Napredni poteki dela in analize, ki so na
voljo na platformi imageRUNNER
ADVANCE DX, omogočajo organizacijam,
da optimizirajo uporabo tiskanja in tako
zagotovijo največjo vrednost funkcije.
Odpravljanje praznih strani, ponavljajoče
se ali nepotrebno tiskanje podjetjem
zagotavlja okolje brez papirja, izboljšana

zmogljivost obdelave in možnosti
predogleda serije pa zmanjšujejo potrebo
po tiskanju in ponovnem tiskanju ključnih
dokumentov.
Poraba električne energije je zaradi
naprednih načinov mirovanja zmanjšana,
kar pomeni, da ni prekomerne porabe
energije, zmanjševanje hrupa pa
zagotavlja, da napredna moč obdelave
portfelja imageRUNNER ADVANCE DX
ne moti pisarniškega okolja.
To omogoča digitalno tehnologijo, ki je v
skladu s sodobnimi organizacijskimi
vrednotami zagotavlja in podpira največjo
funkcionalnost, hkrati pa pozitivno vpliva
na okolje.
iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

DIGITALNA
INTEGRACIJA
Potrebujete dovolj prilagodljivo rešitev,
da podpira vašo strategijo v oblaku in
obstoječo programsko opremo, ki deluje
zdaj in z vašim digitalnim potovanjem.
Zato je portfelj imageRUNNER ADVANCE DX popolnoma
povezljiv z vodilnimi digitalnimi storitvami, vključno s
storitvami Box in concur, ter širšimi Canonovimi rešitvami v
oblaku. Programska oprema uniFLOW Online Express je
vdelana in pripravljena za uporabo z dodajanjem vgrajenih
varnostnih funkcij, ki preprečujejo nepooblaščeno delovanje,
zahvaljujoč preverjanju pristnosti naprave, preverjanju
pristnosti z dvema faktorjema in zmožnosti omejevanja funkcij
naprave. Kot standard so na voljo tudi napredne analize in
upravljanje portfeljev.
Če želite velikost prilagoditi zahtevam, lahko naprave
preprosto nadgradite v storitev uniFLOW Online*, ko
potrebujete več priključkov v oblaku ter dodatne varnostne
funkcije in funkcije poročanja.
Dodatne možnosti v oblaku vključujejo Canonove storitve za
upravljano vsebino v oblaku (MCS), ki so preprost, inteligenten
in skladen način za upravljanje pomembnih poslovnih
dokumentov in postopkov neposredno iz Canonove naprave
brez kompleksne informacijske tehnologije. Canonove storitve
za upravljano vsebino v oblaku so povezane s tehnologijo
strojne in programske opreme ter omogočajo podjetjem, da
digitalno preoblikujejo upravljanje vsebine prek platforme
SaaS, ki je v celoti omogočena v oblaku.
Integracija s platformami za shranjevanje v oblaku, kot so Box,
Evernote, Dropbox in OneDrive, takoj spremeni zajemanje
podatkov, napredna avtomatizacija poteka dela v oblaku pa s
poslovnimi programi, vključno z Therefore ali Concur, pa
zagotavlja, da se napredni poteki dela preprosto prilegajo
obstoječim postopkom.
*uniFLOW Online je na voljo kot naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov
in upravljanje zajemanja v sami napravi.
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ZAKAJ CANON?
Družba Canon je zaupanja vreden partner
za vašo digitalno pretvorbo, saj ponuja
inovacije in strokovno znanje, ki vam
pomagajo na uspešni poti.
Canonovo strokovno znanje o upravljanju
življenjskega cikla dokumentov in
informacij zagotavlja temelje uspešnih
projektov digitalne pretvorbe. Strankam
pomagamo optimizirati poslovno strojno
in programsko opremo ter tako ustvariti
nemoten pretok podatkov, vpogledov in
znanja, ki poganjajo preoblikovano
uporabniško izkušnjo in poslovanje.
S strankami sodelujemo, da
preoblikujemo in avtomatiziramo poteke
dela za učinkovito in pametno
zagotavljanje pretoka informacij. Naš
pristop temelji na poglobljenem vpogledu
in celostnem pogledu na življenjske cikle
dokumentov. Zagotavlja, da so procesi v
različnih oddelkih in lokacijah tako
lokalnih kot globalnih poenoteni in
usklajeni z jasnimi poslovnimi cilji.
Razumemo, da je preoblikovanje pot, ne
en sam korak. Zato se naš pristop
osredotoča na vzpostavljanje zaupanja
vrednih partnerstev, ki temeljijo na
skupnem cilju odličnosti poslovnih
procesov.
Partnerstvo z družbo Canon vam bo
pomagalo pri pomembnih spremembah,
ne da bi pri tem oviralo vsakodnevni
pretok vašega podjetja.
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