CONNECT SECURELY,
TRANSFORM DIGITALLY
imageRUNNER ADVANCE DX
Smarte multifunktionsenheder

imageRUNNER ADVANCE DXPORTEFØLJEN
TRANSFORMÉR
JERES FREMTID
Transformationen af dokumenter og data fra
fysiske til digitale formater er gået stærkt.
Efterhånden som virksomheder prioriterer den
digitale transformation af deres processer og
workflows for at fremme mere produktive,
effektive arbejdspladser, bliver mange klar over,
at kompleksiteten og omkostningerne hurtigt kan
øges, og at databeskyttelse bliver stadigt mere
udfordrende.
For mange virksomheder betyder
fremskridt i den digitale dagsorden,
at man arbejder i hybride miljøer, hvor
automatisering og digitale workflows
betyder effektivitet, skalering og
samarbejdsprocesser. I disse miljøer
er det afgørende for succesen at sikre,
at papirformater og digitale formater
kan eksistere side om side, så digital
fremgang kan balanceres med
kompleksitet, omkostninger
og databeskyttelse.
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imageRUNNER ADVANCE DXporteføljen muliggør avancerede
cloud-tilslutninger og understøtter
produktivitet, effektivitet og sikkerhed
i disse hybride miljøer, samtidig med at
den hjælper virksomheder med at tage
det næste skridt på deres digitale
transformationsrejse.
Den nye portefølje af smarte MFD'er
bygger på den prisvindende
imageRUNNER ADVANCE Generation
3-platform og er bygget til at fremme
den digitale dagsorden takket være den
nyeste teknologi til dokumentindsamling
og -behandling.

Uanset hvor en virksomhed befinder
sig på sin digitale transformationsrejse,
samler imageRUNNER ADVANCE
DX-porteføljen fysisk print og digital
udvikling uden besvær for at hjælpe
virksomheder med at designe digitale
dokumenter og finde løsninger og
processer, der er tilpasset deres
branche og de mennesker, de arbejder
sammen med. Dette sikrer, at
virksomheden kan skifte til digitale
løsninger med en hastighed, der
hjælper den med at nå sine mål
hurtigere, samtidig med at processerne
holdes enkle og sikre.

I kan fremtidssikre jeres virksomhed
i en verden af digital transformation
med smarte teknologier, der giver både
ultimativ innovation og driftssikkerhed.
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SERIENS VIGTIGSTE EGENSKABER

TRANSFORMATION
AF PRODUKTIVITETEN
Medarbejdernes adfærd
ændrer sig, og kontoret er
overalt. Tilgængeligheden
af cloud-tjenester til
virksomheder gør denne
ændring lettere ved at skabe
en mobil arbejdsstyrke og
drive en ny æra af
produktivitet.

For at holde trit med den moderne
virksomheds dynamiske natur strømliner
imageRUNNER ADVANCE DX-porteføljen
ubesværet informationsprocesserne med
et enestående udvalg af serverløse,
højkvalitets-imaging-løsninger til
håndtering af digitale og fysiske
dokumenter – i hele deres levetid.
Den fuldt integrerede, men alligevel enkle
og effektive dokumentbehandlingsstyrke i
imageRUNNER ADVANCE DX-porteføljen
reducerer antallet af trin, der kræves for at
digitalisere, arkivere og hente dokumenter,
takket være innovative workflows.
Enheden passer perfekt ind i eksisterende
miljøer eller er kompatibel med en lang
række digitale Canon-tjenester, der er
designet til at optimere print- og
indholdsprocesser, samt med strategiske
tredjepartsleverandører, herunder Box og

Concur. Den fjerner dermed den tid, der går
til spilde med rutineprægede processer eller
processer med risiko for fejl, hvilket betyder,
at dokumenter kan digitaliseres og
behandles nøjagtigt og sikkert overalt.
Avanceret scanning giver et uovertruffet
udvalg af dokumenter og formularer, der
maksimerer medarbejdernes produktivitet,
eftersom unødvendige opgaver som f.eks.
navngivning, lagring, log-ins fra tredjepart
og batchlagring automatiseres. Takket være
hurtig dupleksscanning reduceres manuel
dataudtrækning og -klassificering også,
mens fejlagtige, unøjagtige eller dårlige data
også kan identificeres og afhjælpes ved
Capture OCR (optisk tegngenkendelse),
der drives af IRIS-teknologi, og som er
indbygget i alle enheder, hvilket øger
processorkraften i imageRUNNER
ADVANCE DX-porteføljen yderligere.

imageRUNNER ADVANCE DXporteføljen er den perfekte partner
til en bredere organisatorisk digital
transformation og integreres problemfrit
med offentlige cloud-platforme for at
muliggøre effektive digitale workflows.
Enhedernes avancerede funktioner til
informationshåndtering repræsenterer
fuld kontrol over virksomhedsdata,
samtidig med at de løbende
vedligeholdelses- og
serviceomkostninger reduceres.
Fuldt integrerede, end-to-enddokumentworkflows muliggør hurtig og
effektiv registrering, arkivering og deling
af information – hvilket reducerer jeres
afhængighed af papirbaserede, manuelle
processer og faciliterer et effektivt
samarbejde på tværs af teams, der
arbejder via fjernadgang, på farten
og på arbejdspladser overalt.

SERIENS VIGTIGSTE EGENSKABER

TRANSFORMATION AF
SIKKERHED OG
COMPLIANCE
At drive en virksomhed i en tid med nye
sikkerhedsudfordringer betyder, at digital
teknologi har brug for avanceret
cyberbeskyttelse.
imageRUNNER ADVANCE DX-porteføljen repræsenterer det
nyeste inden for sikker hentning af data på tværs af Canons
hardware, software og services. De robuste
sikkerhedsfunktioner er med til at sikre fortroligheden,
adgangen og tilgængeligheden af jeres oplysninger i hele
deres livscyklus uden at hæmme produktiviteten. I takt med
at compliance-lovgivning, herunder GDPR, udvikler sig og i
stigende grad bliver en prioritet for virksomheder, tager
porteføljen og dens tjenester sig af sikkerhedsbehovene for
fysiske og digitale data, oplysninger og dokumenter, uden at
påvirke folks evne til at få adgang til de data, oplysninger og
dokumenter, de har brug for til at udføre deres arbejde.

Det betyder en platform, der er designet
til sikkerhed, komplet med ID-baseret
godkendelse og adgangskontrol, sikre
offentlige cloud-tjenester og optimeret
dokumentsikkerhed, der maksimerer
håndhævelsen af device hardeningpolitikker og minimerer risikoen for
tab af data.
imageRUNNER ADVANCE DX-porteføljen
er fuldt beskyttet mod flere slags angreb,
herunder verificering af systemet ved
opstart, forhindring af manipulation
af firmwaren og blokering af kørsel af
uautoriserede programmer. Sidstnævnte
leveres af den førende udbyder af
cyberteknologi, McAfee, i form af
softwaren McAfee Embedded Control.

Gæsteprint giver også mulighed for sikkert
ad hoc mobilt print uden adgang til
virksomhedens netværk.
Med uniFLOW Online Express installeret
som standard kan du tilføje endnu mere
kontrol ved at opgradere til uniFLOW
Online eller den komplette uniFLOWløsning. Den avancerede pakke omfatter
imageWARE Secure Audit Manager
Express – komplet med øjeblikkelige
advarsler om sikkerhedsbrud – og gør
det muligt at opdage og forhindre
ethvert forsøg på at printe, scanne, faxe
eller kopiere dokumenter med bestemte
nøgleord.

Kombinationen af disse
sikkerhedsfunktioner forhindrer potentielle
hackere i at omgå sikkerhedsmekanismerne i MFP-porteføljen.

Yderligere standardfunktioner for
imageRUNNER ADVANCE DX omfatter:
•

HDD Erase fjerner skjulte billeder
efter hver opgave.

Syslog-data giver også sikkerhedsoplysninger om enheden i realtid, som
kan analyseres af en kompetent
tredjepartsløsning ved hjælp af
branchegodkendte standarder og
forbedre porteføljens integration med
alle typer SIEM-løsninger (Security
Information and Event Management).

•

HDD Format fjerner og overskriver
alt data på harddisken i slutningen af
dens levetid.

•

HDD Data Encryption hjælper med
at beskytte oplysninger, selv efter
fjernelse af harddisken, og er nu FIPS
140-2-godkendt på udvalgte
modeller.

Login med brugergodkendelse på enheder
betyder, at selv job, der sendes fra
mobiltelefoner, kan opbevares sikkert, indtil
de frigives eller frigives og printes fra en
hvilken som helst enhed (med My Print
Anywhere og uniFLOW) – noget der
beskytter fortroligheden. For at forhindre
uautoriseret distribution af følsomme
oplysninger kan forskellige enhedsfunktioner blive deaktiveret for individuelle
brugere, mens visuelle og auditive Original
Reminder-meddelelser gør jer opmærksom
på, om følsomme oplysninger fra scannede
originaler efterlades på enheden.

•

En sikkerhedschip med
manipulationssikret hardware
hjælper med at beskytte
adgangskoder og krypteringsnøgler.

•

IPsec giver datasikkerhed i takt med
at de bevæger sig rundt på
netværket

•

SMB 3.0 giver sikker kryptering

•

Krypteret print og scanning og
sikkert vandmærke

•

Dobbelt netværk

SERIENS VIGTIGSTE EGENSKABER

TRANSFORMATION
AF BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed har
aldrig været højere på
virksomheders eller
medarbejderes dagsorden.
Vi tror fuldt og fast på de
fordele, som Canon, vores
medarbejdere, produkter og
tjenester kan give til vores
kunder og samfundet som
helhed.

Hos Canon efterlever vi vores Kyoseifilosofi (at arbejde og leve for det fælles
bedste), og bæredygtighed har en høj
prioritet. Dette afspejles i designet af
imageRUNNER ADVANCE DXporteføljen, som indeholder mindre plast.
imageRUNNER ADVANCE DX-porteføljen
lever og ånder for disse værdier takket
være dens optimeringsteknologi, der er
designet til at minimere spild, energi- og
papirforbrug.
De avancerede workflows og
analyseværktøjer, der er tilgængelige
via imageRUNNER ADVANCE DXplatformen, betyder, at virksomheder
kan optimere deres brug af print, så
funktionen giver maksimal værdi. Ved
at fjerne tomme sider og gentagne eller
unødvendige print, sikres det, at

virksomheder kan levere papirløse miljøer,
mens seriens forbedrede processorkraft
og eksempelfunktioner reducerer
behovet for at printe og genprinte
vigtige dokumenter.
Strømforbruget minimeres takket være
avancerede dvalefunktioner, hvilket
betyder, at der ikke spildes strøm, mens
støjreduktion sikrer, at kontormiljøet
ikke forstyrres af den avancerede
processorkraft i imageRUNNER
ADVANCE DX-porteføljen.
Dette gør det muligt for digital teknologi
at levere og understøtte maksimal
funktionalitet, samtidig med at det har
en positiv indvirkning på arbejdspladsens
miljøaftryk, hvilket er helt i
overensstemmelse med moderne
organisatoriske værdier.
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DIGITAL
INTEGRATION
I har brug for en løsning, der er fleksibel
nok til at understøtte jeres cloud-strategi
og ældre software. En, der både fungerer
nu og på jeres digitale rejse.
Derfor er imageRUNNER ADVANCE DX-porteføljen fuldt
kompatibel med førende digitale services, herunder Box
og Concur, og flere andre cloud-løsninger fra Canon.
uniFLOW Online Express leveres integreret og klar til brug
med indbyggede sikkerhedsfunktioner, der forhindrer
uautoriseret betjening takket være enhedsgodkendelse,
to-faktor-godkendelse og funktioner til begrænsning af
enhedsfunktioner. Avanceret analyse- og
porteføljeadministration leveres også som standard.
Enhederne er skalerbare i forhold til jeres behov kan også
nemt opgraderes til uniFLOW Online*, når der er brug for
flere cloud-forbindelseskomponenter og yderligere
sikkerheds- og rapporteringsfunktioner.
Yderligere cloud-funktioner omfatter Canon Cloud
Managed Content Services (MCS), den nemme, intelligente
og kompatible måde at administrere forretningskritiske
dokumenter og processer direkte fra Canon-enheden uden
behov for kompleks IT. Canon Cloud MCS arbejder perfekt
sammen med Canons omfattende cloud-forbundne
hardware- og softwareteknologi og giver virksomheder
mulighed for digitalt at transformere content management
via en fuldt ud cloud-aktiveret SaaS-platform.
Integration med cloud-platforme, herunder Box, Evernote,
Dropbox og OneDrive, transformerer øjeblikkeligt
datahentning, mens avanceret automatisering af workflows
via cloud'en med virksomhedsprogrammer, herunder
Therefore eller Concur, sikrer, at avancerede workflows
integreres perfekt ind i eksisterende processer.
* uniFLOW Online er tilgængelig som et enhedsbaseret cloud-abonnement til
dokumentoutput og Capture Management.
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HVORFOR
VÆLGE CANON
Canon er en betroet partner på jeres
digitale transformationsrejse og tilbyder
innovation og ekspertise, der kan hjælpe
jer med at gøre jeres rejse til en succes.
Canons ekspertise inden for information
management og dokumenters livscyklus
danner grundlaget for vellykkede digitale
transformationsprojekter. Vi hjælper
kunderne med at optimere
virksomhedens hardware og software
for at skabe et problemfrit flow af data,
indsigt og viden, der fremmer nytænkte
kundeoplevelser og forretningsaktiviteter.
Vi samarbejder med kunderne
om at omdesigne og automatisere
arbejdsprocesser for at få oplysninger
til at flyde effektivt og intelligent. Vores
tilgang er baseret på dyb indsigt og et
holistisk syn på dokumenters livscyklus.
Det sikrer, at processer på tværs af
afdelinger og lokationer, lokalt eller
globalt, er harmoniseret og afstemt
med klare forretningsmål.
Helt afgørende forstår vi, at en
transformation er en rejse, ikke et enkelt
skridt. Så vores tilgang fokuserer på
at opbygge betroede partnerskaber
baseret på et fælles mål om overlegne
forretningsprocesser.
Ved at samarbejde med Canon kan
I hjælpe med at skabe værdifulde
ændringer uden at forstyrre jeres
virksomheds daglige workflows.
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