БЕЗПЕЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ,
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ
Інтелектуальні багатофункціональні
пристрої imageRUNNER ADVANCE DX

Лінійка пристроїв
imageRUNNER ADVANCE DX:
ТРАНСФОРМУЙТЕ СВОЄ
МАЙБУТНЄ
Переведення документообігу й даних із фізичної на
цифрову платформу відбувається дуже швидко. У міру
того як різні компанії приділяють максимум уваги
цифровій трансформації своїх робочих процесів для
створення продуктивнішого та ефективнішого робочого
середовища, багато з них розуміють, що це може
призвести до суттєвого підвищення складності й витрат, а
питання захисту даних стають дуже серйозними.
Для багатьох компаній перехід на цифрові
технології пов’язаний із роботою в гібридних
середовищах, де автоматизовані та цифрові
процеси дозволяють підвищити ефективність,
масштабованість і продуктивність спільної
праці. У таких умовах важливим фактором
успіху є ефективне спільне використання
паперових і цифрових форматів, а також
забезпечення належного балансу між
складністю цифрових процесів, витратами на
них і захистом даних.
iR ADV DX 8700

Асортимент чорно-білих пристроїв

iR ADV DX 717/617/527

iR ADV DX 4700

iR ADV DX 6000i

iR ADV DX 6700

Пристрої лінійки imageRUNNER ADVANCE
DX підтримують широкі можливості
взаємодії з хмарними платформами,
продуктивні, ефективні й безпечні робочі
процеси, і в гібридному середовищі з
такими пристроями ваша компанія зможе
зробити наступний крок на своєму шляху
до цифрової трансформації.
Цей новий асортимент інтелектуальних
багатофункціональних пристроїв на
передовій платформі imageRUNNER
ADVANCE 3-го покоління на базі
найновіших технологій сканування та
оброблення документів створений
спеціально для компаній, що прямують до
цифрового світу.

Створіть для своєї компанії чудовий заділ
на майбутнє у світі цифрової
трансформації за допомогою
інтелектуальних технологій, неймовірна
інноваційність яких поєднується з їхньою
надійністю.
Будь-якій компанії, що переходить на
цифрові технології, пристрої серії
imageRUNNER ADVANCE DX дозволяють
ідеально поєднувати процеси роботи з
паперовими й цифровими форматами для
створення рішень, які найкращим чином
підходять для відповідної галузі та її
працівників. Вони допоможуть вам у
запровадженні цифрових рішень зі
швидкістю, що дозволяє скоріше досягати
поставлених цілей, зберігаючи при цьому
простоту й надійність процесів.

Асортимент кольорових пристроїв

iR ADV DX C257/C357

iR ADV DX C477

iR ADV DX C5700

iR ADV DX C7700

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

ТРАНСФОРМАЦІЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ
Працівники змінюють свій
підхід до роботи, і сьогодні
ваш офіс може бути завжди
з вами. Перехід до цієї
стратегії спрощує наявність
хмарних сервісів
корпоративного класу, що
підвищує мобільність
персоналу й переводить нас
до нової ери продуктивної
роботи майже будь-де.
Допомагаючи вам не залишитися позаду
стрімкого розвитку сучасного бізнесу,
пристрої серії imageRUNNER ADVANCE
DX дозволяють без зусиль оптимізувати
інформаційні потоки за допомогою
неперевершеного асортименту рішень
для цифрової обробки зображень без

серверів, з якими ви можете керувати як
цифровими, так і паперовими
документами протягом усього їхнього
життєвого циклу.
Повністю інтегровані, але при цьому
прості та ефективні функції оброблення
документації в пристроях imageRUNNER
ADVANCE DX мінімізують зусилля,
необхідні для цифрового перетворення,
архівування та завантаження документів
завдяки інноваційним робочим процесам.
Ці пристрої, що ідеально вписуються в
існуючі середовища й сумісні із цілою
низкою електронних сервісів Canon,
створених для оптимізації процесів друку
та оброблення контенту, а також із
рішеннями стратегічних сторонніх
постачальників, як-от Box і Concur,
допомагають зберегти багато часу на
виконанні повторюваних завдань, під час
яких зазвичай виникає багато помилок.
Завдяки цьому ви можете точно й
безпечно оцифровувати та обробляти

свої документи практично звідки завгодно.

Лінійка imageRUNNER ADVANCE DX,
ваш ідеальний партнер у стратегії
Розширені функції сканування документів і масштабної цифрової трансформації
форм найрізноманітніших видів
всієї компанії, чудово інтегрується із
допомагають максимізувати продуктивність загальнодоступними хмарними
вашого персоналу, оскільки такі рутинні
платформами, допомагаючи створювати
завдання, як вибір імен, збереження
найефективніші цифрові процеси.
(у тому числі пакетне) і вхід до сторонніх
Передові функції керування
систем, повністю автоматизуються. Завдяки інформацією в цих пристроях
високошвидкісній технології
дозволяють повністю контролювати
двостороннього сканування ви також
ваші корпоративні дані, зменшуючи при
позбавляєтеся від необхідності вручну
цьому витрати на поточне технічне
знаходити й класифікувати інформацію в
обслуговування та ремонт.
документах, а потужна технологія IRIS, яку
підтримують усі пристрої серії
Повністю інтегровані комплексні
imageRUNNER ADVANCE DX і яка
процеси документообігу дозволяють
неймовірно підвищує їхню продуктивність, швидко та ефективно візуалізувати,
дозволяє виявляти помилкові, неточні або
архівувати й спільно використовувати
неповні дані вже на етапі їхнього оптичного інформацію, звільняючи вас від процесів
розпізнавання, коригуючи та усуваючи
ручної обробки паперових документів
недоліки.
та сприяючи ефективній спільній праці в
командах дистанційних робітників, у
дорозі та в будь-яких офісах.

imageRUNNER ADVANCE DX

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

ПОСИЛЕННЯ
БЕЗПЕКИ ТА
НОРМАТИВНОЇ
ВІДПОВІДНОСТІ
Функціонування в умовах нових ризиків
і загроз означає, що сучасні цифрові
системи мають підтримувати додаткові
функції кібербезпеки.
У лінійці пристроїв imageRUNNER ADVANCE DX представлені
найновіші рішення в галузі безпечного отримання даних на
базі апаратних, програмних і сервісних технологій Canon.
Широкий спектр надійних функцій допомагає вам
забезпечити конфіденційність і доступність вашої інформації
протягом усього її життєвого циклу, не жертвуючи при цьому
продуктивністю робочих процесів. У міру того як компанії
вимушені дотримуватися все суворіших нормативних вимог,
у тому числі GDPR, цей асортимент пристроїв і пов’язаних із
ними послуг вирішує проблеми з фізичною і цифровою
безпекою ваших даних, інформації та документів, не
впливаючи на можливість доступу працівників до ресурсів,
що необхідні їм для роботи.

Це означає, що в нашій платформі вже
закладена концепція надійної безпеки на базі
автентифікації та контролю доступу з
використанням електронних ідентифікаторів,
технології доступу до захищених хмарних
середовищ, а також оптимізована система
захисту документів, що підвищує надійність
ваших політик захисту пристроїв і мінімізує
ризики втрати даних.
Пристрої лінійки imageRUNNER ADVANCE DX
відтепер захищені від широкого спектру атак
завдяки таким функціям, як перевірка системи
під час запуску, контроль модифікації
мікропрограми й блокування
неавторизованого запуску прикладних
програм (цей захист надає провідний
постачальник програмного забезпечення
McAfee зі своїм рішенням McAfee Embedded
Control Software).
Поєднання цих засобів безпеки не дозволяє
потенційним зловмисникам обійти механізми
захисту нашої лінійки багатофункціональних
принтерів.
Інформація про безпеку пристрою також
доступна в режимі реального часу в
системному журналі, і ці дані можна
аналізувати за допомогою сторонніх систем на
базі галузевих стандартів, що розширює
інтеграцію нової лінійки з будь-яким рішенням
для керування інформацією та подіями
безпеки (Security Information and Event
Management, SIEM).
Завдяки функціям автентифікації користувачів
усі завдання, надіслані з мобільних пристроїв,
можуть зберігатися до моменту їхнього
випуску або випуску й друку з будь-якого
пристрою (з функціями друку My Print
Anywhere та uniFLOW), забезпечуючи захист
вашої конфіденційності. Для запобігання
несанкціонованому розкриттю важливих
даних різні функції пристроїв можна блокувати
для окремих користувачів, а візуальні й звукові
оригінальні нагадування сповістять вас про те,
що відскановані оригінали документів було
залишено в пристрої. Функція гостьового
друку дозволяє надавати мобільний доступ до
друкарських ресурсів за потреби без доступу
до мережі вашої організації.

Усі стандартні конфігурації включають рішення
uniFLOW Online Express, а якщо вам потрібен
повніший контроль, ви можете перейти на
uniFLOW Online або повнофункціональну
версію uniFLOW. До складу розширеного
пакету входить система imageWARE Secure
Audit Manager Express із миттєвими
повідомленнями про проникнення в систему
безпеки, яка дозволяє виявити й
нейтралізувати будь-яку спробу надрукувати,
відсканувати, скопіювати або надіслати
факсом документ із певними ключовими
словами.

До стандартної конфігурації пристроїв
imageRUNNER ADVANCE DX також
входять наведені нижче функції та
можливості.
•

Функція HDD Erase видаляє тимчасові
зображення після виконання кожного
завдання.

•

Функція HDD Format видаляє та
перезаписує всі дані на жорсткому
диску, коли їхнє використання
завершено.

•

Функція HDD Data Encryption допомагає
захищати інформацію навіть після
зняття жорсткого диску й тепер
сертифікована на відповідність вимогам
стандарту FIPS 140-2 на окремих
моделях.

•

Мікросхема блоку безпеки, апаратним
чином захищена від втручання,
допомагає захищати паролі та ключі
шифрування.

•

IPsec забезпечує захист даних під час
передавання мережею.

•

SMB 3.0 забезпечує надійне шифрування.

•

Зашифрований друк і сканування, а
також захисний водяний знак.

•

Підтримка двох мереж.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

ТРАНСФОРМАЦІЯ
РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ

Питання раціонального
використання ресурсів ще
ніколи не відігравало такої
важливої ролі як для
компаній, так і для
звичайних людей. Ми
гаряче віримо в переваги та
користь, яку компанія
Canon, її працівники,
продукти й послуги можуть
принести нашим клієнтам і
всьому суспільству.

Дотримуючись принципів філософії
Kyosei («жити й працювати разом
заради спільного блага»), компанія
Canon інвестує багато грошей і зусиль у
ресурсоефективні технології та
раціональність пристроїв серії
imageRUNNER ADVANCE DX (менше
пластика).
Ці ідеї втілені в пристроях imageRUNNER
ADVANCE DX завдяки оптимізованим
технологіям, спрямованим на мінімізацію
відходів, споживання енергії та паперу.
Передові робочі процеси та аналітичні
дані на платформі imageRUNNER
ADVANCE DX дозволяють організаціям
оптимізувати свої потреби в друку, щоб
максимізувати ефективність кожної
операції. Зменшення кількості порожніх
сторінок, друку однакових або

непотрібних документів допомагає
створювати безпаперове середовище, а
потужні засоби оброблення та функції
попереднього перегляду в пристроях
серії усувають потребу в друку й
повторному друку найважливіших
документів.
Мінімізувати споживання електрики
дозволяють інноваційні режими сну, а
зменшення рівня шуму робить офісне
середовище тихішим навіть незважаючи
на потужність пристроїв imageRUNNER
ADVANCE DX.
Усе це відкриває шлях до переходу на
цифрові технології на базі сучасних
корпоративних цінностей із
максимальною продуктивністю всіх
робочих процесів і покращенням їхньої
екологічності.

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

ЦИФРОВА
ІНТЕГРАЦІЯ
Вам необхідне рішення, гнучкість якого
дозволить реалізувати стратегію
переходу на хмарні технології із
застарілих програмних рішень.
Стратегію, якої можна дотримуватися на
всьому шляху цифрової трансформації.
Саме тому пристрої серії imageRUNNER ADVANCE DX
повністю сумісні з провідними цифровими сервісами, як-от
Box і Concur, а також ширшими хмарними рішеннями Canon.
До конфігурації кожного пристрою вже входить програмний
продукт uniFLOW Online Express, який забезпечує додатковий
захист від несанкціонованих операцій завдяки автентифікації
з пристрою, двофакторній автентифікації та можливості
обмеження функцій пристроїв. Стандартна конфігурація
також включає розширені функції аналітики й керування.
Якщо ви захочете масштабувати інфраструктуру, то зможете
легко перевести пристрої на версію uniFLOW Online*, що
підтримує додаткові функції підключення до хмари, засоби
безпеки й звітування.
Додаткові хмарні функції також включають Canon Cloud
Managed Content Services (MCS) — просте, інтелектуальне й
сумісне рішення для керування найважливішими
документами та процесами безпосередньо з пристрою Canon
без використання допоміжної складної ІТ-інфраструктури.
Завдяки повній інтеграції із широким спектром апаратних і
програмних хмарних технологій Canon система Canon Cloud
MCS дозволяє перевести на цифрову основу процеси
керування контентом на базі повністю хмарної платформи
SaaS (програмне забезпечення як послуга).
Інтеграція з платформами хмарних сховищ, у тому числі Box,
Evernote, Dropbox і OneDrive, миттєво вдосконалює процеси
сканування та отримання даних, а розширена автоматизація
робочих процесів на базі хмарних технологій із бізнессервісами, як-от Therefore або Concur, гарантує ідеальне
поєднання інноваційних робочих процесів з існуючими
процедурами.
* Рішення uniFLOW доступне в межах підписки пристроїв на хмарні сервіси
для керування виведенням і скануванням документів.
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ЧОМУ
CANON?
Canon — ваш надійний партнер на шляху
цифрової трансформації, що пропонує
інноваційні технології та свій досвід, які
допоможуть вам досягти успіху.
Досвід компанії Canon у галузі керування
інформацією та життєвим циклом документів
стане основою для успішних проектів цифрової
трансформації. Ми допомагаємо клієнтам
оптимізувати апаратні й програмні ресурси своїх
компаній для створення ефективних потоків
даних, отримання аналітичної інформації та
знань, які ляжуть в основу повністю нового
підходу до взаємодії з клієнтами та операційної
діяльності.
Разом із нашими клієнтами ми переробляємо та
автоматизуємо робочі процеси, щоб зробити
інформаційні потоки ефективними та
інтелектуальними. В основі нашого підходу —
глибока аналітика й цілісний погляд на життєвий
цикл документів. Це допомагає гармонізувати
процеси по всіх відділах та офісах у локальному
й глобальному масштабах відповідно до чітких
бізнес-цілей.
Ми реалістично дивимося на трансформацію і
розуміємо, що це багатокроковий шлях. Тож
наша стратегія полягає у встановленні надійних
партнерських відносин на основі загальної
цілі — створення максимально ефективних
бізнес-процесів.
Разом із Canon ви зможете запроваджувати
корисні зміни, не порушуючи поточну роботу
своєї компанії.
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