СИГУРНА СВЪРЗАНОСТ,
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Интелигентни многофункционални
устройства imageRUNNER ADVANCE DX

ПОРТФОЛИО imageRUNNER
ADVANCE DX
ТРАНСФОРМИРАЙТЕ
СВОЕТО БЪДЕЩЕ
Преобразуването на документи и данни от физически в цифрови
формати е бързо. Сега, когато компаниите са се фокусирали
върху цифровата трансформация на своите работни процеси, за
да постигнат по-производителни и ефективни работни
пространства, мнозина осъзнават, че сложността и разходите
могат бързо да се увеличат, а защитата на данните става все
по-голямо предизвикателство.
За много компании напредването на цифровата
трансформация означава работа в хибридни
среди, тъй като автоматизацията и цифровите
работни процеси носят ефективност, мащаб и
съвместна работа. В тези среди осигуряването
на продуктивно съвместно съществуване на
хартиени и цифрови формати и балансирането
на цифровия прогрес със сложността, разходите
и защитата на данните е от ключово значение
за успеха.

iR ADV DX 8700

Гама черно-бели устройства

iR ADV DX 717/617/527

iR ADV DX 4700

iR ADV DX 6000i

iR ADV DX 6700

Гамата imageRUNNER ADVANCE DX
предлага усъвършенствана облачна
свързаност и поддържа
производителност, ефективност и
сигурност в тези хибридни среди, като
същевременно помага на бизнеса да
направи следващата стъпка в своята
цифрова трансформация.
Наследявайки характеристиките на
награждаваната платформа
imageRUNNER ADVANCE 3-то поколение,
новото портфолио от интелигентни
многофункционални устройства е
проектирано да бъде движещата сила
на цифровата трансформация
благодарение на най-новите
технологии за сканиране и обработка
на документи.

Подсигурете бъдещето на бизнеса си
в свят на цифрова трансформация с
интелигентни технологии, които
осигуряват върхови иновации и
надеждност.
В който и етап да се намира даден
бизнес в своята цифрова
трансформация, портфолиото
imageRUNNER ADVANCE DX интегрира
перфектно физическия печат и
цифровата еволюция, за да помогне на
компаниите да внедряват решения и
процеси за цифрови документи и
сканиране, които са съобразени с
индустрията и с хората. То гарантира
техния преход към цифрови решения
със скорост, която им помага да
постигнат по-бързо целите си, като
същевременно поддържа процесите
прости и сигурни.

Гама цветни устройства

iR ADV DX C257/C357

iR ADV DX C477

iR ADV DX C5700

iR ADV DX C7700

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА
ПРОДУКТИВНОСТТА

Навиците на работната
сила се променят и
офисът може да е
навсякъде. Достъпността
на облачни услуги на
корпоративно ниво
улеснява тази промяна,
създавайки мобилна
работна сила и носейки
нова ера на
производителност от
всяко място.
За да бъде в крак с динамичния характер на
съвременния бизнес, портфолиото
imageRUNNER ADVANCE DX лесно
оптимизира информационните работни
процеси с ненадминати висококачествени
облачно-базирани решения за управление на

цифрови и физически документи – през
целия им жизнен цикъл.
Напълно интегрираните, но същевременно
прости и ефективни способности за
обработка на документи на портфолиото
imageRUNNER ADVANCE DX свеждат до
минимум стъпките, необходими за
дигитализиране, архивиране и намиране на
документи благодарение на иновативните
работни процеси. Интегриращи се
безпроблемно в съществуващи среди или
съвместими с множество цифрови услуги на
Canon, предназначени да оптимизират
процесите за печат и данни, както и на
други стратегически доставчици на услуги,
включително Box и Concur, устройствата
елиминират загубеното време при
повтарящи се или склонни към грешки
процеси, което означава, че документите
могат да бъдат дигитализирани и
обработвани прецизно и сигурно
отвсякъде.

Снабдени с усъвършенстваното сканиране на
ненадминато разнообразие от документи и
формуляри, устройствата увеличават
производителността на персонала, тъй като
автоматизират ненужни задачи като
именуване, съхраняване, регистрация в
системи на трети страни и съхраняване на
групи документи. Благодарение на
високоскоростното двустранно сканиране
ръчното извличане и класифициране на данни
също е намалено, докато грешни, неточни или
непълни данни могат също да бъдат
идентифицирани и поправени при OCR
(оптично разпознаване на текст)
обработката, което е осигурено от
технологията IRIS, вградена във всички
устройства, която допълнително увеличава
мощността за обработка на портфолиото
imageRUNNER ADVANCE DX.
Идеалният партньор за по-широка
цифрова трансформация в
организацията, портфолиото

imageRUNNER ADVANCE DX
безпроблемно се интегрира с публични
облачни платформи, за да осигури
мощни цифрови работни процеси.
Усъвършенстваните възможности за
управление на информацията на
устройствата гарантират пълен
контрол върху корпоративните
данни, като същевременно намаляват
текущите разходи за поддръжка и
обслужване.
Напълно интегрираните и цялостни
процеси за работа с документи
позволяват бързо и ефективно
сканиране, архивиране и споделяне на
информация, което намалява нуждата
от ръчни, базирани на хартия процеси,
и осигурява ефективна дистанционна
съвместна работа на екипите, когато
са в движение или на различни
работни места.

imageRUNNER ADVANCE DX

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСФОРМИРАНЕ
НА СИГУРНОСТТА
И РЕГУЛАТОРНОТО
СЪОТВЕТСТВИЕ
Работата в нова ера на риск означава,
че цифровите технологии се нуждаят
от подобрена киберустойчивост.
Портфолиото imageRUNNER ADVANCE DX предлага
най-новите технологии за сигурно сканиране в гамата
хардуер, софтуер и услуги на Canon. Наборът от технологии
и функции за информационна сигурност гарантира
поверителността, достъпността и наличността на
вашата информация през целия ѝ жизнен цикъл, без да се
намалява производителността. С развиващите се
изисквания за регулаторно съответствие, включително
ОРЗД, които все повече се превръщат в бизнес приоритет,
портфолиото и неговите услуги удовлетворяват нуждите
от физическа и цифрова сигурност на данните,
информацията и документите, без да затрудняват
достъпа на хората до данните, информацията и
документите, от които се нуждаят за работата си.

Това означава платформа с вградена
сигурност, снабдена с удостоверяване и
контрол на достъпа, сигурен достъп до
публични облачни услуги и оптимизирана
сигурност на документите, която осигурява
максимална надеждност на политиките за
сигурност на устройствата и свежда до
минимум риска от загуба на данни.
Портфолиото imageRUNNER ADVANCE DX е
напълно защитено от широк спектър от
атаки, включително проверка на системата
при стартиране до защита от модифициране
на фърмуера и блокиране на изпълнението на
всякакви неупълномощени програми, като
последното е осигурено от софтуера McAfee
Embedded Control на водещия доставчик на
технологии за киберсигурност McAfee.
Комбинацията от тези функции за сигурност
не позволява на потенциалните хакери да
заобикалят защитните механизми на
портфолиото от многофункционални
принтери.
Syslog данните осигуряват информация за
сигурността на устройството в реално
време, която може да бъде анализирана от
подходящо решение на друг производител с
помощта на признати в индустрията
стандарти, и подобряват интегрирането на
портфолиото с всяко решение за управление
на информацията за сигурност и събития
(SIEM).
Удостоверяването на потребителя при
устройството означава, че дори задачи,
изпратени от мобилни устройства, могат да
бъдат задържани сигурно до
освобождаването им или освободени и
отпечатани от всяко устройство (с My Print
Anywhere и uniFLOW), защитавайки
поверителността. За да се предотврати
неупълномощеното разпространение на
поверителна информация, различни функции
на устройството могат да бъдат
деактивирани за отделни потребители, а
визуалните и звукови предупреждения за
забравен оригинал ви уведомяват, ако сте
оставили в устройството поверителна

информация при сканирането на оригинали.
Функцията за отпечатване от гости също
така позволява защитено ad hoc
отпечатване от мобилни устройства без
достъп до мрежата на вашата компания.
Към стандартно инсталирания uniFLOW
Online Express може да се добави още по-голям
контрол чрез надстройване до uniFLOW
Online или цялостното решение uniFLOW.
Разширеният пакет включва решението
imageWARE Secure Audit Manager Express – с
незабавни сигнали за нарушаване на
сигурността – което открива и
предотвратява всеки опит за отпечатване,
сканиране, изпращане по факс или копиране на
документи с определени ключови думи.

Допълнителните функции, стандартни за
imageRUNNER ADVANCE DX, включват:
•

Функцията за изтриване на твърдия
диск изтрива физически всички данни
след приключване на всяка задача.

•

Функцията за форматиране на
твърдия диск премахва и презаписва
всички данни на твърдия диск в края
на жизнения му цикъл.

•

Функцията за криптиране на твърдия
диск защитава информацията дори
след отстраняване на твърдия диск и
вече е валидирана по FIPS 140-2 за
избрани модели.

•

Чипът за хардуерна сигурност
осигурява защита на пароли и ключове
за криптиране.

•

Протоколът IPsec защитава данните,
които се прехвърлят през мрежата

•

Технологията SMB 3.0 осигурява
защитено криптиране

•

Криптирано отпечатване и сканиране
и защитен воден знак

•

Поддръжка на две мрежи

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА
УСТОЙЧИВОСТТА
Устойчивостта на
природата и обществото
никога не е била на повисоко място в
корпоративния ни дневния
ред. Искрено вярваме в
ползите, които Canon,
нейните служители,
продукти и услуги могат
да дадат на нашите
клиенти и обществото
като цяло.

В съответствие с нашата философия
Киосей („да живеем и работим заедно“)
Canon инвестира много в устойчивостта и
затова портфолиото imageRUNNER
ADVANCE DX
включва по-малко пластмаса.
Портфолиото imageRUNNER ADVANCE DX
се ръководи от тези ценности
благодарение на своята оптимизирана
технология, която свежда до минимум
отпадъците, консумацията на енергия и
хартия.
Усъвършенстваните работни процеси и
аналитичните данни, достъпни чрез
платформата imageRUNNER ADVANCE DX,
означават, че организациите могат да
оптимизират своите машини, за да
гарантират, че функцията за печат
предоставя максимална стойност.
Функциите за предотвратяване

отпечатването на празни, повтарящи се или
ненужни страници гарантират, че компаниите
могат да постигнат работна среда с по-малко
хартия, а подобрената обработка и
възможностите за преглед на документите на
екрана намаляват нуждата от отпечатване и
повторно отпечатване на важни документи.
Използването на електроенергия е сведено до
минимум благодарение на усъвършенстваните
режими на покой, което означава, че няма
разхищаване на енергия, а намаленият шум
гарантира, че офис средата не е обезпокоявана
от мощните способности за обработка на
портфолиото imageRUNNER ADVANCE DX.
Това позволява на цифровите технологии да
споделят съвременните ценности на
организациите, осигурявайки и поддържайки
максимална функционалност и същевременно
оказвайки положително влияние върху
екологичния отпечатък на работното място.

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

ЦИФРОВА
ИНТЕГРАЦИЯ
Имате нужда от решение, което да е
достатъчно гъвкаво, за да е съвместимо
с вашата облачна стратегия и
съществуващ софтуер. Такова, което да
работи както сега, така и в бъдеще.
Ето защо портфолиото imageRUNNER ADVANCE DX е
напълно съвместимо с водещи цифрови услуги, включително
Box и Concur, и различни решения на Canon. Решението
uniFLOW Online Express е стандартно инсталирано и готово
за използване, добавяйки вградени функции за сигурност, за
да се предотврати неупълномощена употреба, като
например удостоверяване при устройството, двустепенно
удостоверяване и ограничаване на функциите на
устройството. Усъвършенствани функции за анализ и
управление на устройствата също се предлагат
стандартно.
Ако вашите изисквания нараснат, устройствата могат
също лесно да се надградят до uniFLOW Online*, когато са
необходими повече облачни конектори и допълнителни
функции за сигурност и генериране на отчети.
Допълнителните облачни възможности включват Canon
Cloud Managed Content Services (MCS) – лесният,
интелигентен и отговарящ на регулациите начин за
управление на критични за бизнеса документи и процеси
направо чрез устройството на Canon, без да са необходими
сложни информационни системи. Работейки безпроблемно с
широкообхватните хардуерни и софтуерни технологии на
Canon, Canon Cloud MCS позволява на компаниите да
трансформират цифрово управлението на съдържание чрез
напълно облачна SaaS платформа.
Интеграцията с платформи за облачно съхранение,
включително Box, Evernote, Dropbox и OneDrive, незабавно
трансформира обработката на данни, а подобрената
автоматизация на работните процеси в облака чрез бизнес
приложения, включително Therefore или Concur, гарантира, че
усъвършенстваните работни процеси ще се интегрират
безпроблемно със съществуващите процеси.
* Услугата uniFLOW Online е достъпна чрез базиран на устройството
абонамент за управление на печата и сканирането на документи.
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ЗАЩО CANON
Canon е надежден партньор, предлагащ
иновации и експертни знания, които ще ви
помогнат за успешната цифрова
трансформация.
Експертният опит на Canon в
управлението на жизнения цикъл на
информацията и документите осигурява
основата за успешни проекти за цифрова
трансформация. Ние помагаме на
клиентите да оптимизират бизнес
хардуера и софтуера, за да създадат
гладък поток от данни, информация и
знания, които предефинират клиентското
изживяване и бизнес операции.
Работим с клиентите, за да
усъвършенстваме и автоматизираме
работните процеси за постигане на
ефективна и интелигентна работа с
информация. Нашият подход се основава
на задълбочени познания и цялостен
поглед върху жизнените цикли на
документи. Той гарантира, че процесите в
отделите и подразделенията на
компаниите – местни или глобални – са
хармонизирани и съгласувани с ясни бизнес
цели.
Разбираме напълно, че трансформацията е
пътуване, а не една стъпка. Така че
нашият подход се фокусира върху
изграждането на надеждни партньорства,
базирани на споделена цел за
съвършенство на бизнес процесите.
С партньорството си с Canon можете да
постигнете извършването на ценни
промени, без да нарушавате ежедневния
поток на вашата бизнес дейност.
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