LIDHJE TË SIGURTA,
TRANSFORMIM DIXHITAL
Pajisje inteligjente shumëfunksionale
"imageRUNNER ADVANCE DX"

KATALOGU I imageRUNNER
ADVANCE DX
TRANSFORMONI TË
ARDHMEN TUAJ
Transformimi i dokumenteve dhe i të dhënave nga formatet fizike
në dixhitale ka qenë i menjëhershëm. Teksa kompanitë u japin
përparësi transformimit dixhital të proceseve dhe cikleve të tyre
të punës për të mundësuar ambiente më produktive e efikase
pune, shumë syresh po kuptojnë se kompleksiteti dhe kostot
mund të rriten me shpejtësi dhe mbrojtja e të dhënave të bëhet
gjithnjë e më e vështirë.
Për shumë kompani, avancimi i planit dixhital do të
thotë të punosh në ambiente hibride me
automatizimin dhe ciklet dixhitale të punës të
arrijnë efikasitet, përshkallëzim dhe cikle pune
bashkëpunuese. Në këto ambiente, thelbi i suksesit
qëndron te bashkekzistenca produktive e kopjeve
fizike dhe e formateve dixhitale, duke balancuar
progresin dixhital me kompleksitetin, koston dhe
mbrojtjen e të dhënave.
iR ADV DX 8700

Gama bardhezi

iR ADV DX 717/617/527

iR ADV DX 4700

iR ADV DX 6000i

iR ADV DX 6700

Katalogu i "imageRUNNER ADVANCE DX"
mundëson lidhje të avancuara me Cloud
dhe mbështet produktivitet, efikasitet dhe
siguri në këto ambiente hibride teksa
ndihmon kompanitë të ndërmarrin hapin e
tyre të radhës në rrugëtimin e
transformimit dixhital.
Duke u mbështetur në platformën e
suksesshme gjeneratës së 3-të
imageRUNNER ADVANCE, portofoli i ri i
pajsjeve multifunksionale është ndërtuar
për t'i dhënë drejtim axhendës dixhitale, falë
teknologjisë më të fundit të fotografimit
dhe përpunimit të dokumenteve.
Përgatiteni kompaninë tuaj për të
ardhmen në një botë transformimi dixhital

me teknologji inteligjente që ofrojnë risitë
më të fundit së bashku me
qëndrueshmërinë.
Kurdo që një kompani ndodhet në
rrugëtim transformimi dixhital, katalogu i
"imageRUNNER ADVANCE DX" integron
më së miri printimet fizike së bashku me
evolucionin dixhital për t'i ndihmuar
kompanitë të projektojnë dokumente
dixhitale dhe zgjidhje regjistrimprocesimi që përkojnë me sektorin e tyre
dhe me njerëzit me të cilët punojnë. Duke
u siguruar kështu që ato të kalojnë në
procese dixhitale, me një shpejtësi që i
ndihmon t'i arrijnë më shpejt synimet e
tyre, ndërkohë që vazhdojnë t'i mbajnë
proceset të thjeshta dhe të sigurta.

Gama me ngjyra

iR ADV DX C257/C357

iR ADV DX C477

iR ADV DX C5700

iR ADV DX C7700

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

FUNKSIONI KRYESOR

TRANSFORMIMI I
PRODUKTIVITETIT
Sjellja e krahut të punës po
ndryshon dhe zyra tanimë
ndodhet kudo. Ofrimi i
shërbimeve të Cloud në nivel
ndërmarrjesh po e mundëson
këtë ndryshim duke krijuar
një krah portativ pune dhe
duke nxitur një epokë
produktiviteti kudo që të
ndodheni.

Për të ruajtur ritmin me natyrën dinamike të
biznesit bashkëkohor, katalogu i
"imageRUNNER ADVANCE DX" i njëson më
së miri ciklet e punës së informacionit me një
gamë të parivalizuar zgjidhjesh imazherike të
cilësisë së lartë e pa serverë, për
administrimin e dokumenteve dixhitale dhe
fizike – gjatë gjithë ciklit të tyre të jetës.
Fuqia e procesimit të dokumenteve, tërësisht
e integruar por gjithsesi e thjeshtë e efikase,
e katalogut të "imageRUNNER ADVANCE
DX" minimizon hapat e kërkuar për
dixhitalizimin, arkivimin dhe gjetjen e
dokumenteve, falë cikleve novatore të punës.
Duke u përshtatur më së miri me sistemet
ekzistuese apo falë pajtueshmërisë me një
sërë shërbimesh dixhitale të "Canon", të
krijuar për të përmirësuar proceset e
printimit dhe të përmbajtjes, si dhe me
furnitorë të tretë strategjikë, duke përfshirë

"Box" dhe "Concur", pajisjet eliminojnë kohën e
shpenzuar në procese përsëritëse apo me
probleme të mundshme, duke krijuar
mundësinë që dokumentet të dixhitalizohen e
procesohen saktë e sigurt prej kudo.

Si partner ideal për transformim më të
gjerë dixhital organizativ, katalogu i
"imageRUNNER ADVANCE DX" integrohet
më së miri me platformat e reve publike
kompjuterike për të mundësuar cikle të
fuqishme pune dixhitale. Aftësitë e
I pajisur me skanim të avancuar për një gamë
avancuara të administrimit të informacionit
të parivalizuar dokumentesh e formularësh,
të pajisjes mundësojnë një kontroll të plotë
produktiviteti i personelit maksimizohet, pasi
mbi të dhënat e ndërmarrjes ndërsa
automatizohen detyrat e panevojshme si p.sh.
reduktojnë shpenzimet e mirëmbajtjes dhe
emërtimi, ruajtja, identifikimet nga palë të treta
të servisit të vazhduar.
dhe ruajtja në grup. Falë skanimit dyanësh në
shpejtësi të lartë, reduktohet edhe nxjerrja
Ciklet tërësore e tërësisht të integruara të
manuale me klasifikimin e të dhënave, ndërsa
punës me dokumente mundësojnë një
të dhënat e gabuara, të pasakta apo të dobëta regjistrim, arkivim e shpërndarje të shpejtë
mund të identifikohen dhe të ndreqen gjatë
e efikase të informacionit – duke reduktuar
regjistrimit OCR (me njohje germash), të
mbështetjen tuaj mbi proceset manuale me
mundësuar nga teknologjia "IRIS", e integruar
letër dhe duke lehtësuar bashkëpunimin
në të gjitha pajisjet duke përforcuar fuqinë
efikas mes ekipeve në distancë, në lëvizje
procesuese të katalogut të "imageRUNNER
dhe në ambiente pune të kudondodhura.
ADVANCE DX".

imageRUNNER ADVANCE DX

FUNKSIONI KRYESOR

TRANSFORMIM
I SIGURISË DHE
I PAJTUESHMËRISË
Veprimi brenda një epoke të re rreziku do
të thotë që teknologjia dixhitale ka nevojë
për rezistencë të avancuar kibernetike.
Katalogu i "imageRUNNER ADVANCE DX" përfaqëson
zgjidhet më të fundit në regjistrimin e sigurt përmes
pajisjeve, programeve dhe shërbimeve të "Canon". Gama e
tij robuste e funksioneve të sigurisë ndihmon në sigurimin e
konfidencialitetit, hyrjes dhe ofrimit të informacionit tuaj
përgjatë gjithë ciklit të tij jetik, pa penguar produktivitetin.
Me pajtueshmërinë evoluese me legjislacionin, duke
përfshirë GDPR që është gjithnjë e më shumë përparësi për
kompanitë, katalogu dhe shërbimet e tij u japin drejtim
nevojave për sigurinë fizike dhe elektronike të të dhënave,
informacionit dhe dokumenteve, pa cenuar aftësinë e
njerëzve për t'i hapur të dhënat, informacionin dhe
dokumentet që kërkojnë për të kryer punët e tyre.

Kjo do të thotë një platformë të sigurt që në
projektim, të plotë me verifikim identiteti dhe
komanda hyrjeje, shërbime të sigurta të Cloud
publike dhe siguri të optimizuar të
dokumenteve, duke maksimizuar stabilitetin e
rregulloreve të sigurimit të pajisjeve dhe duke
minimizuar rrezikun e humbjes së të dhënave.

të atypëratyshëm pa qenë nevoja për të hyrë
në rrjetin e kompanisë suaj.

Me "uniFLOW Online Express" të instaluar si
standard, mund të shtoni edhe më shumë
kontroll duke kaluar në zgjidhjen "uniFLOW
Online" ose versionin e plotë të "uniFLOW".
Paketa e avancuar përfshin "imageWARE
Katalogu i "imageRUNNER ADVANCE DX"
Secure Audit Manager Express" - të plotë me
është plotësisht i mbrojtur nga një gamë më e sinjalizime çasti për shkelje të mundshme - si
gjerë sulmesh, duke përfshirë verifikimin e
dhe duke ju bërë të mundur të zbuloni e
sistemit në nisje deri te mbrojtja nga
parandaloni çfarëdo përpjekjeje për të
modifikimi i firmuerit dhe bllokimi i ekzekutimit printuar, skanuar, dërguar faks apo kopjuar
të cilitdo programi të paautorizuar - kjo e
dokumente me terma të caktuara.
fundit me anë të operatorit lider të
teknologjisë kibernetike, "McAfee", me
softuerin e tij "McAfee Embedded Control".
Kombinimi i këtyre funksioneve të sigurisë u
pengon hakerëve të mundshëm anashkalimin
e mekanizmave të sigurisë të katalogut të
pajisjeve shumëfunksionale.
Të dhënat e Syslog ofrojnë gjithashtu
informacion sigurie në kohë reale, rreth
pajisjes, që mund të analizohen nga një
zgjidhje e përshtatshme pale të tretë duke
shfrytëzuar standardet e njohura të sektorit
dhe përmirëson integrimin e katalogut me
çfarëdo zgjidhjeje informacioni sigurie dhe
menaxhimi rastesh (SIEM).
Hyrja me identifikimin e përdoruesit në pajisje
do të thotë që edhe punët e dërguara nga
pajisjet celulare mund të mbahen të sigurta
derisa të lëshohen apo të lëshohen dhe
printohen nga çfarëdo pajisjeje (me My Print
Anywhere dhe uniFLOW) - duke mbrojtur
kështu konfidencialitetin. Për të ndihmuar
parandalimin e shpërndarjes së paautorizuar
të informacionit delikat, funksione të
ndryshme të pajisjes mund të çaktivizohen për
përdorues individualë, ndërsa njoftimet
pamore dhe zanore "Original Reminder" ju
sinjalizojnë nëse lihet informacion delikat në
pajisje nga origjinalet e skanuara. Printimi nga
vizitorët mundëson gjithashtu printim portativ

Funksionet e mëtejshme standarde për
"imageRUNNER ADVANCE DX" përfshijnë:
•

"HDD Erase" fshin pamjet e mbetura
pas çdo detyre.

•

"HDD Format" heq e mbishkruan të
gjitha të dhënat në njësinë e diskut
në fund të ciklit jetik.

•

"HDD Data Encryption" ndihmon në
mbrojtjen e informacionit edhe pas
heqjes së njësisë së diskut dhe tani
vjen me validim për FIPS 140-2 në
modele të zgjedhura.

•

Një procesor sigurie me pjesë fizike
që i bëjnë ballë modifikimit, ndihmon
në ruajtjen e fjalëkalimeve dhe të
kodeve të enkriptimit.

•

"IPsec" ofron siguri për të dhënat
teksa përshkon rrjetin

•

"SMB 3.0" ofron enkriptim të sigurt

•

Printim dhe skanim i enkriptuar
filigranë sigurie

•

Rrjet dysh

FUNKSIONI KRYESOR

TRANSFORMIMI I
QËNDRUESHMËRISË
Qëndrueshmëria nuk ka qenë
kurrë më lart se tani në
planin e korporatave apo të
punonjësve. Ne besojmë me
pasion në përfitimet që
"Canon" dhe njerëzit,
produktet dhe shërbimet e
saj mund të sjellin për
klientët tanë dhe shoqërinë
në përgjithësi.

Duke përqafuar filozofinë tonë "Kyosei" (të
punuarit dhe të jetuarit për të mirën e
përbashkët), "Canon" është tejet e
investuar në qëndrueshmëri dhe modelimi i
katalogut të "imageRUNNER ADVANCE
DX" përmban më pak plastikë.
Katalogu i "imageRUNNER ADVANCE DX"
i mëshiron më së miri këto vlera falë
teknologjisë optimizuese të krijuar për të
pakësuar mbetjet dhe konsumin e energjisë
dhe të letrës.
Ciklet e avancuara të punës dhe statistikat
e ofruara përgjatë platformës
"imageRUNNER ADVANCE DX" bëjnë që
organizata të mund ta optimizojë printimin
e përdorur, duke siguruar që funksioni të
nxjerrë vlerë maksimale. Heqja e faqeve
bosh, e printimeve të përsëritura apo të
panevojshme garanton që kompanitë të

mund të kenë ambiente pa përdorim letre,
ndërsa fuqia e përmirësuar e procesimit
dhe mundësitë e shqyrtimit të serisë
reduktojnë nevojën për printimin dhe
riprintimin të dokumenteve thelbësore.
Përdorimi i korrentit minimizohet falë
modaliteteve të avancuara pasive, duke
bërë që të mos ketë përdorim të tepruar
rryme, ndërsa reduktimi i zhurmës siguron
që ambiente i zyrës të mos ndërpritet nga
fuqia e avancuar e procesimit e katalogut
"imageRUNNER ADVANCE DX".
Kjo bën të mundur të teknologjia dixhitale
të ruajë hapin me vlerat bashkëkohore të
organizatave, duke ofruar e mbështetur
funksionim maksimal me impakt pozitiv
mjedisor në ambientin e punës.

iR ADV DX C3700

imageRUNNER ADVANCE DX

INTEGRIM
DIXHITAL
Ju duhet një zgjidhje që është
mjaftueshëm praktike për t'ju mbështetur
strategjinë e Cloud dhe softuerët e vjetër.
Një që punon tani, si dhe me rrugëtimin
tuaj dixhital.
Për këtë arsye katalogu i "imageRUNNER ADVANCE DX"
është tërësisht ndërveprues me shërbime kryesuese dixhitale,
duke përfshirë "Box" dhe "Concur", si dhe me zgjidhje të
mëtejshme të reve kompjuterike të "Canon". "uniFLOW Online
Express" vjen i integruar dhe gati për përdorim, duke shtuar
funksione të integruara sigurie për të parandaluar përdorimin e
paautorizuar falë autentikimit të pajisjeve, autentikimit
dyhapësh dhe aftësive për kufizimin e funksioneve për pajisjet.
Analiza dhe administrimi i avancuar i katalogut vjen gjithashtu
si standard.
Duke u përshkallëzuar sipas kërkesës suaj, pajisjet mund të
modernizohen gjithashtu me lehtësi në "uniFLOW Online"* kur
t'ju nevojitet më shumë lidhje me renë kompjuterike dhe
funksione të mëtejshme sigurie e raportimi.
Aftësitë e mëtejshme të resë kompjuterike përfshijnë "Canon
Cloud Managed Content Services (MCS)", mundësinë e lehtë,
inteligjente e të pajtueshme për administrimin e proceseve e të
dokumenteve kritike të kompanisë drejtpërdrejt nga pajisja e
"Canon", pa qenë nevoja për zgjidhje komplekse nga IT. Duke
punuar më së miri me teknologjitë e zgjeruara të "Canon" të
lidhjes së pajisjeve e programeve me renë kompjuterike,
"Canon Cloud MCS" u mundëson bizneseve ta transformojnë
dixhitalisht administrimin e përmbajtjeve përmes një platforme
SaaS tërësisht të mbështetur në renë kompjuterike.
Integrimi me platformat e reve kompjuterike, duke përfshirë
"Box", "Evernote", "Dropbox" dhe "OneDrive" i transformon në
çast regjistrimet e të dhënave, ndërsa automatizimi i avancuar i
cikleve të punës përmes resë kompjuterike me aplikacione
biznesi, duke përfshirë "Therefore" ose "Concur", garanton
përshtatje optimale të cikleve të avancuara të punës me
proceset ekzistuese.
* "uniFLOW Online" ofrohet si abonim në re kompjuterike me bazë pajisjeje
për administrim të nxjerrjes dhe regjistrimit të dokumenteve.

imageRUNNER
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PSE "CANON"
"Canon" është një partner i besuar për
transformimin tuaj dixhital, duke ofruar risi
dhe ekspertizë për t'ju ndihmuar ta bëni
rrugëtimin tuaj të suksesshëm.
Ekspertiza e "Canon" në administrimin e
cikleve jetike të informacionit dhe të
dokumenteve ofron bazat për projekte të
suksesshme të transformimit dixhital. Ne i
ndihmojmë klientët tanë të optimizojnë
pajisjet e programet për të krijuar një fluks
të njësuar të dhënash, statistikash e
njohurish që nxisin përvoja të optimizuara
për klientët dhe aktivitete të optimizuar për
biznesin.
Ne punojmë me klientët për të rimodeluar
dhe automatizuar ciklet e punës për të
siguruar një fluks efikas e inteligjent të
informacionit. Qasja jonë bazohet mbi një
njohuri të thellë dhe pamje tërësore të
cikleve jetike të dokumenteve. Ajo siguron
që proceset në departamente e pika të
ndryshme, vendore apo botërore, të
harmonizohen dhe të përkojnë me objektiva
të qarta të biznesit.
Në thelb ne e kemi të qartë se transformimi
është një rrugëtim dhe jo një hap i vetëm.
Ndaj dhe qasja jonë fokusohet mbi ngritjen
e partneriteteve të besuara të ngritura mbi
një objektiv të përbashkët të ekselencës së
proceseve të biznesit.
Duke hyrë në partneritet me "Canon" mund
të kontribuoni në sjelljen e ndryshimeve të
vlefshme, pa ndërprerë ciklin ditor të
biznesit tuaj.
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