חיבור מאובטח
והמרה דיגיטלית
מדפסות משולבות חכמות מסדרת
imageRUNNER ADVANCE DX

מגוון המוצרים של
imageRUNNER
ADVANCE DX
מעבר לעתיד דיגיטלי
תהליך המעבר ממסמכים ומנתונים פיזיים לדיגיטליים היה
מהיר .אומנם עסקים מעניקים עדיפות להמרה של התהליכים
וזרימות העבודה שלהם לדיגיטליים כדי לאפשר סביבות עבודה
פרודוקטיביות ויעילות יותר ,אך רבים מהם מבינים שהדבר עשוי
להביא לעלייה במידת המורכבות ובעלויות ולהפוך את ההגנה
על נתונים למאתגרת עוד יותר.

עבור עסקים רבים ,התחלת המעבר לסביבת עבודה דיגיטלית
פירושה פעולה בסביבות היברידיות מאחר שאוטומציה וזרימות
עבודה דיגיטליות מאפשרות יעילות ,יכולות לשינוי קנה מידה
ושיתוף פעולה .בסביבות אלה ,המפתח להצלחה הוא שמירה על
האפשרות לעבודה עם עותקים פיזיים לצד מסמכים דיגיטליים,
וכך לאפשר איזון בין תהליך המעבר לסביבת עבודה דיגיטלית לבין
המורכבות ,העלות וההגנה על נתונים.
iR ADV DX 8700

מדפסות משולבות להדפסה בשחור-לבן

iR ADV DX 717/617/527

iR ADV DX 4700

iR ADV DX 6000i

iR ADV DX 6700

הכן את העסק שלך לעתיד הדיגיטלי באמצעות
טכנולוגיות חכמות שמאפשרות ליהנות מחדשנות
חסרת מתחרים לצד מהימנות.
מגוון המוצרים של imageRUNNER ADVANCE
 DXמאפשר קישוריות מתקדמת לענן והוא תומך
בפרודוקטיביות ,ביעילות ובאבטחה בסביבות
היברידיות אלה תוך שהוא מסייע לעסקים להתקדם
לשלב הבא במסע שלהם לסביבת עבודה דיגיטלית.
מגוון המדפסות המשולבות החדש שלנו ,המבוסס
על פלטפורמת הדור השלישי עטורת הפרסים
של  ,imageRUNNER ADVANCEתוכנן לסייע
לעסקים במעבר לסביבת עבודה דיגיטלית באמצעות
הטכנולוגיה העדכנית ביותר לסריקה ולעיבוד של
מסמכים.

כאשר עסקים מתחילים בתהליך המעבר
לסביבת עבודה דיגיטלית ,מגוון המוצרים של
 imageRUNNER ADVANCE DXמאפשר
להם לשלב בצורה חלקה עותקים פיזיים עם
מסמכים דיגיטליים וכך לסייע להם בתכנון פתרונות
ותהליכים לסריקה ולהמרה של מסמכים לקבצים
באופן שמתאים למגזר העסקי ולעובדים שלהם .כך
מתאפשר להם לעבור לפתרונות דיגיטליים בקצב
שיסייע להם בהשגת המטרות שלהם מהר יותר ,תוך
שמירה על תהליכים פשוטים ומאובטחים.

מדפסות משולבות להדפסה בצבע

iR ADV DX C257/C357

iR ADV DX C477

iR ADV DX C5700

iR ADV DX C7700

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

תכונה מרכזית

שינוי
בפרודוקטיביות
צורות העבודה של אנשים משתנות
וכעת מתאפשר להם לעבוד מכל
מקום .הזמינות של שירותי ענן ברמה
ארגונית מסייעת בשינוי זה והיא
יוצרת כוח עבודה נייד ומעודדת עידן
חדש של עבודה מכל מקום.

כדי להתמודד עם האופן הדינמי של העסק המודרני,
מגוון המוצרים של imageRUNNER ADVANCE
 DXמייעל בקלות את תזרימי הנתונים באמצעות
פתרונות דימות איכותיים וחסרי מתחרים בענן לצורך
ניהול של מסמכים דיגיטליים ופיזיים – לכל אורך מחזור
החיים שלהם.
יכולת עיבוד המסמכים המשולבת במלואה
אך הפשוטה והיעילה של מגוון המוצרים של
 imageRUNNER ADVANCE DXמצמצמת את
השלבים הדרושים להמרה של מסמכים לקבצים,
לאחסונם בארכיון ולאחזורם הודות לזרימות עבודה
חדשניות .המכשירים המשולבים של ,Canon
המשתלבים בצורה חלקה בסביבות קיימות והתואמים
למגוון שירותים דיגיטליים של  ,Canonתוכננו להפוך
את תהליכי ההדפסה ועיבוד התוכן לאופטימליים וגם
לאפשר שימוש בפתרונות של ספקים אסטרטגיים
חיצוניים ,לרבות  Boxו ,Concur-ולחסוך בזמן
המושקע בתהליכים העלולים להוביל לשגיאות .במילים
אחרות ,ניתן להפוך את המסמכים לקבצים ולעבד
אותם בצורה מדויקת ומאובטחת מכל מקום.

ביחד עם יכולות סריקה מתקדמות של מגוון סוגי מסמכים זרימות עבודה מקיפות ומשולבות במלואן מאפשרות
לסרוק ,לאחסן בארכיון ולשתף מידע במהירות
וטפסים ,מתאפשר לעובדים להשיג פרודוקטיביות
וביעילות – וכך לצמצם את ההסתמכות שלך על
מקסימלית מכיוון שמשימות ידניות מיותרות כגון מתן
תהליכים ידניים מבוססי-נייר ולעודד שיתוף פעולה
שמות לקבצים ,שמירה ,התחברות לשירותים חיצוניים
יעיל בין צוותים מרוחקים ,עובדים ניידים ומקומות
ושמירה במקבץ הופכות לאוטומטיות .סריקה דו-צדדית
במהירות גבוהה מאפשרת לצמצם גם את החילוץ והסיווג עבודה בכל מקום.
הידניים של נתונים .בנוסף ,פונקציית ( OCRזיהוי תווים
אופטי) ,המופעל באמצעות טכנולוגיית  ,IRISמאפשרת
לזהות ולתקן נתונים שגויים ,לא מדויקים או חסרים כבר
במהלך הסריקה .פונקציה זו מובנית בכל מגוון המוצרים
של  ImageRUNNER ADVANCE DXוהיא מגבירה
עוד יותר את עוצמת העיבוד שלהם.
מגוון המוצרים של ,ImageRUNNER ADVANCE DX
השותף המושלם להמרת מסמכים לקבצים בארגון כולו,
משתלב בצורה חלקה עם פלטפורמות הענן הציבוריות
כדי לאפשר זרימות עבודה דיגיטליות עוצמתיות .יכולות
ניהול המידע המתקדמות של המכשירים המשולבים
מאפשרות שליטה מוחלטת במידע הארגוני ,תוך הקטנת
עלויות התחזוקה והשירות השוטפות.

imageRUNNER ADVANCE DX

תכונה מרכזית

שמירה על
האבטחה ועל
התאימות
פעולה בעידן חדש ועתיר סיכונים פירושה שעל
הטכנולוגיה הדיגיטלית לכלול חסינות מתקדמת מפני
איומי סייבר.
מגוון המוצרים של  imageRUNNER ADVANCE DXמשתמש בחומרה,
בתוכנה ובשירותים המתקדמים ביותר של  Canonכדי להבטיח סריקה
מאובטחת .מערך יכולות האבטחה העוצמתיות שלו מסייע בהבטחת הסודיות,
הנגישות והזמינות של המידע שלך לאורך מחזור החיים שלו – מבלי לפגוע
בפרודוקטיביות .עם העלייה בדרישה לתאימות לתקנות ,לרבות התקנה הכללית
להגנה על נתונים ( ,)GDPRההופכת בהדרגה לעדיפות עסקית ראשונה
במעלה ,מגוון המוצרים של  imageRUNNER ADVANCE DXוהשירותים
המוצעים במסגרתו תוכננו לענות על הצורך באבטחה פיזית ודיגיטלית של
נתונים ,של מידע ושל מסמכים ,מבלי לפגוע ביכולת של המשתמשים לגשת
אליהם לצורך ביצוע תפקידם.

זוהי פלטפורמה שתוכננה לאבטחה ,ביחד עם
אימות ובקרת גישה המבוססים על זיהוי ,שירותי ענן
ציבורי מאובטחים ואבטחה אופטימלית של מסמכים,
שמגבירה את החסינות של מדיניות להקשחת
מכשירים ומקטינה את הסיכון לאובדן נתונים.
מגוון המוצרים של ImageRUNNER ADVANCE
 DXמוגן לחלוטין מפני קשת רחבה של מתקפות
לרבות באמצעות אימות המערכת בשלב האתחול ועד
למניעת חבלה בקושחה וחסימת ההפעלה של תוכניות
בלתי מורשות באמצעות תוכנת McAfee Embedded
 Controlשל ספקית פתרונות הסייבר המובילה
.McAfee
השילוב של פונקציות אבטחה אלה פוגעת ביכולת של
האקרים פוטנציאליים לפרוץ את מנגנוני האבטחה של
המכשירים המשולבים מסדרת imageRUNNER
.ADVANCE DX
נתוני  Syslogמספקים גם פרטי אבטחה בזמן אמת על
המכשיר ,אשר ניתנים לניתוח באמצעות פתרון מתאים
של צד שלישי באמצעות תקנים מוכרים בתעשייה והם
משפרים את יכולות השילוב של היצע המוצרים עם כל
פתרון פרטי אבטחה וניהול אירועים (.)SIEM
כניסת משתמשים במכשירים המשולבים באמצעות
אימות מאפשרת להשהות באופן בטוח אפילו עבודות
הדפסה שנשלחו ממכשירים ניידים עד לשחרורן או
לשחרר ולהדפיס אותן מכל מכשיר (באמצעות My
 Print Anywhereו – )uniFLOW-וכך להגן על
הסודיות .כדי למנוע הפצה בלתי מורשית של מידע
רגיש ,ניתן להשבית פונקציות שונות במכשיר עבור
משתמשים בודדים ,בעוד שהתראות חזותיות וקוליות
של 'תזכורת מסמך מקור' מתריעות בפניך אם מידע
רגיש ממסמכי מקור סרוקים נשאר במכשיר .הדפסת
אורחים מאפשרת גם הדפסה מאובטחת אד הוק
ממכשירים ניידים ללא גישה לרשת הארגונית שלך.

 uniFLOW Online Expressהמותקן כסטנדרט
מאפשר לך להוסיף אפשרויות בקרה נוספות על
ידי שדרוג ל uniFLOW Online-או לפתרון המלא
של  .uniFLOWהחבילה המתקדמת כוללת את
,imageWARE Secure Audit Manager Express
הכולל התראות מידיות על הפרות ,מה שמאפשר
לגלות ולמנוע ניסיונות להדפסה ,לסריקה ,לשליחה
בפקס או להעתקה של מסמכים הכוללים מילות מפתח
מסוימות.

הפונקציות הנוספות הכלולות כסטנדרט בסדרת
 imageRUNNER ADVANCE DXכוללות:
•פונקציית 'מחיקת כונן דיסק קשיח' מסירה
תמונות סמויות בסיום כל משימה.
•פונקציית 'אתחול כונן דיסק קשיח' מוחקת
ומחליפה את כל הנתונים בכונן הקשיח בסוף
מחזור החיים שלו.
•פונקציית 'הצפנת נתונים בכונן דיסק קשיח'
מסייעת בהגנה על מידע גם לאחר הסרת הכונן
הקשיח והיא נושאת כעת אישור FIPS 140-2
בדגמים נבחרים.
•שבב אבטחה עם חומרה עמידה בפני חבלות
מסייע בהגנה על סיסמאות ומפתחות הצפנה.
•פרוטוקול  IPsecמספק אבטחה לנתונים כאשר
הם עוברים ברשת
•פרוטוקול  SMB 3.0מספק הצפנה מאובטחת
•הדפסה וסריקה מוצפנות וסימן מים מאובטח
•רשת כפולה

תכונה מרכזית

הגנה על
הסביבה
ההגנה על הסביבה מעולם לא הייתה
ממוקמת גבוה יותר בסדר העדיפויות
של החברה ועובדיה .אנו מאמינים
בכל ליבנו ביתרונות ש,Canon-
העובדים ,המוצרים והשירותים
שלה מסוגלים לספק ללקוחות שלה
ולחברה כולה.

 Canonמשקיעה רבות בהגנה על הסביבה מתוך
נאמנות לפילוסופיית ( Kyoseiעבודה וחיים לטובת
הכלל) ולראיה לכך ,נעשה שימוש בפחות פלסטיק
בעיצוב מגוון המוצרים של imageRUNNER
.ADVANCE DX
מגוון המוצרים של ImageRUNNER ADVANCE
 DXנאמן לערכים אלה הודות לטכנולוגיית
האופטימיזציה הכלולה בו ,שתוכננה להקטין את
הפסולת ואת צריכת החשמל והנייר.
זרימות העבודה המתקדמות וכלי הניתוח המתקדמים
הזמינים בפלטפורמת imageRUNNER ADVANCE
 DXמאפשרים לארגונים להפוך את השימוש שלהם
בהדפסות לאופטימלי וכך להפיק את המרב מפונקציית
ההדפסה .מניעת ההדפסה של עמודים ריקים או של
משימות הדפסה חוזרות או מיותרות מבטיחה שעסקים
יוכלו להיפטר מהצורך בנייר בעוד שעוצמת העיבוד
המשופרת ויכולות התצוגה המקדימה במגוון המוצרים
בסדרה יפחיתו את הצורך בהדפסה ובהדפסה מחדש
של מסמכים חשובים.

מגוון המוצרים של imageRUNNER ADVANCE
 DXמאפשר חיסכון בחשמל במצב המתנה הודות
למצבי שינה מתקדמים בעוד שמנגנון הפחתת רעשים
מאפשר להבטיח שעוצמת העיבוד המתקדמת לא
תפריע לשגרה המשרדית.
כך מתאפשרת טכנולוגיה דיגיטלית שמתאימה
לערכים הארגוניים ושמספקת ותומכת בפונקציונליות
מקסימלית תוך שמירה על השפעה חיובית על טביעת
רגל הסביבתית של מקום העבודה.

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

אינטגרציה
דיגיטלית

אתה זקוק לפתרון גמיש מספיק שיתמוך
באסטרטגיית הענן ובתוכנות שלך מדור קודם.
פתרון כזה שפועל כבר עכשיו ,ושמתאים למסע שלך
לסביבת עבודה דיגיטלית.

לכן מגוון המוצרים של  imageRUNNER ADVANCE DXמותאם באופן
מלא לפעולה הדדית עם שירותים דיגיטליים מובילים ,לרבות  Boxו,Concur-
ועם מגוון רחב יותר של שירותי ענן של Canon. uniFLOW Online
 Expressמוטבע במכשירים והוא מוכן לשימוש תוך הוספת תכונות אבטחה
מובנות למניעת הפעלה בלתי מורשית הודות לאימות מכשיר ,אימות דו-גורמי
ויכולות להגבלת פונקציות המכשיר .כלי ניתוח מתקדמים ושירותים לניהול ציי
מכשירים מסופקים אף הם כסטנדרט.
תוכל לשדרג בקלות את המכשירים ,הניתנים להתאמה לדרישותיך בעת
הצורך ,ל *uniFLOW Online-כאשר יידרשו לך מחברים נוספים לענן
ותכונות אבטחה ודיווח נוספות.
יכולות נוספות בענן כוללות את Canon Cloud Managed Content
Services( ,)MCSהדרך הנוחה ,החכמה והתואמת לניהול מסמכים
ותהליכים החיוניים לפעילות העסקית היישר מהמכשיר של ,Canon
ללא צורך בפעולות  ITמורכבות Canon Cloud MCS .פועל בצורה חלקה
עם טכנולוגיות החומרה והתוכנה המקיפות של  Canonהכוללות חיבור לענן
כדי לאפשר לעסקים לעבור בקלות לניהול תוכן דיגיטלי באמצעות פלטפורמה
של תוכנה כשירות ( )SaaSהמותאמת במלואה לשימוש בענן.
אינטגרציה עם פלטפורמות אחסון בענן לרבות ,Box,EvernoteDropbox
ו OneDrive-מאפשרת שיתוף מיידי של מסמכים שנסרקו בעוד שאוטומציה
של זרימות עבודה מתקדמות בענן באמצעות יישומים עסקיים לרבות
 Thereforeאו  Concurמבטיחה שזרימות העבודה המתקדמות ישתלבו
בצורה חלקה עם תהליכים קיימים.

* uniFLOW Onlineזמין כמינוי בענן להדפסת מסמכים ולניהול סריקות מבוסס-מכשיר.
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למה
CANON

 Canonהיא שותפה מהימנה למסע שלך לסביבת
עבודה דיגיטלית ,והיא מציעה חדשנות ומומחיות
שיסייעו לך להפוך את המסע שלך לסיפור הצלחה.
המומחיות של  Canonבניהול מחזורי החיים של מידע
ושל מסמכים מספקת את הבסיס לפרויקטים מוצלחים
של מעבר לסביבת עבודה דיגיטלית .אנו מסייעים
ללקוחות להפוך את החומרה והתוכנה העסקיות
שברשותם לאופטימליות כדי ליצור זרימה חלקה של
נתונים ,תובנות וידע שמעודדים חוויות לקוח מלהיבות
ופעולות עסקיות חדשניות.
אנו פועלים בשיתוף פעולה עם לקוחות כדי לתכנן
מחדש את זרימות העבודה ולהפוך אותן לאוטומטיות
וכך לאפשר למידע לזרום באופן יעיל וחכם .הגישה
שלנו מבוססת על הבנה עמוקה ועל נקודת מבט
הוליסטית על מחזורי החיים של מסמכים .היא מבטיחה
שהתהליכים בין מחלקות ומיקומים ,מקומיים או
גלובליים ,יפעלו בהרמוניה ויתאימו למטרות עסקיים
ברורות.
ברור לנו שהמעבר לסביבת עבודה דיגיטלית הוא מסע
ולא צעד אחד .לכן הגישה שלנו מתמקדת בבניית
שותפויות מהימנות המבוססות על מטרה משותפת של
השגת מצוינות בתהליכים עסקיים.
שיתוף פעולה עם  Canonיאפשר לך לעודד שינוי יקר
ערך ,מבלי להפריע לפעילות העסקית היומיומית שלך.
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