CONNECT SECURELY,
TRANSFORM DIGITALLY
imageRUNNER ADVANCE DX
Intelligente multifunctionele apparaten

imageRUNNER
ADVANCE DX
PORTFOLIO TRANSFORMEER
UW TOEKOMST
De transformatie van fysieke naar digitale
documenten en gegevens is snel gegaan.
Bedrijven willen hun processen en workflows in
rap tempo digitaliseren om zo een productievere
en efficiëntere werkomgeving mogelijk te maken.
Al doende beseffen veel bedrijven dat de
complexiteit en de kosten snel kunnen toenemen
en dat gegevensbescherming een steeds grotere
uitdaging wordt.
Voor veel bedrijven betekent
digitalisering dat ze werken in hybride
omgevingen waar automatisering en
digitale workflows zorgen voor
efficiëntie, schaling en samenwerkende
workflows. In dergelijke omgevingen is
het essentieel dat documenten en
digitale indelingen productief naast
elkaar bestaan en dat er balans is
tussen digitalisering en complexiteit,
kosten en gegevensbescherming.
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De imageRUNNER ADVANCE DXportfolio maakt geavanceerde
cloudconnectiviteit mogelijk en
ondersteunt hoge productiviteit,
efficiëntie en beveiliging binnen deze
hybride omgevingen. Daarnaast helpen
deze apparaten bedrijven om de
volgende stap te nemen in hun
digitaliseringstraject.
Het nieuwe portfolio bouwt voort op het
bekroonde imageRUNNER ADVANCE
3rd Generation-platform en bestaat uit
intelligente multifunctionele apparaten
die zijn ontwikkeld met het oog op
digitalisering dankzij de nieuwste
technologie voor het vastleggen en
verwerken van documenten.

In welke fase van het
digitaliseringstraject een bedrijf
zich ook bevindt, de imageRUNNER
ADVANCE DX-portfolio integreert
fysiek printen en digitaliseren
probleemloos. Zo kunnen bedrijven
oplossingen en processen ontwikkelen
voor digitale documenten en het
vastleggen van documenten die zijn
afgestemd op hun bedrijfstak en de
mensen met wie ze werken. Bovendien
kunnen ze overgaan op digitale
oplossingen in een tempo dat hen helpt
hun doelen sneller te bereiken, terwijl
de processen eenvoudig en veilig
blijven.

Zorg dat uw bedrijf op een
toekomstbestendige manier digitaliseert
met intelligente technologieën die niet
alleen betrouwbaar zijn maar bovendien
uiterst innovatief.
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BELANGRIJKSTE KENMERK

PRODUCTIVITEIT
TRANSFORMEREN
Mensen werken
tegenwoordig anders en
overal waar het maar
mogelijk is. Speciale
cloudservices voor bedrijven
maken deze verandering
mogelijk. Medewerkers
kunnen op mobiele
apparaten werken en
overal productief zijn.

Om gelijke tred te houden met het
dynamische karakter van moderne bedrijven,
stroomlijnt de imageRUNNER ADVANCE
DX-portfolio moeiteloos informatieworkflows
met een ongekende reeks hoogwaardige,
serverloze beeldverwerkingsoplossingen
voor het beheer van digitale en fysieke
documenten - gedurende hun complete
levenscyclus.
Dankzij innovatieve workflows biedt het
imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio
volledig geïntegreerde en toch eenvoudige
en efficiënte documentverwerking met een
minimaal aantal stappen voor het
digitaliseren, archiveren en ophalen van
documenten. De apparaten passen naadloos
in bestaande omgevingen of zijn compatibel
met tal van digitale Canon-services voor de
optimalisatie van print- en contentprocessen,
evenals met de services van strategische
externe leveranciers, zoals Box en Concur.

De apparaten elimineren de tijd die wordt
verspild aan terugkerende of foutgevoelige
processen, wat betekent dat documenten
vanaf elke plek accuraat en veilig kunnen
worden verwerkt en gedigitaliseerd.
Naast een geavanceerde scanfunctionaliteit
voor een ongekend aantal documenten en
formulieren, wordt de productiviteit van
medewerkers geoptimaliseerd door onnodige
taken te automatiseren. Dankzij de
functionaliteit voor razendsnel dubbelzijdig
scannen worden handmatige gegevensextractie en -classificatie gereduceerd.
Bovendien kunnen foutieve, inaccurate of
slechte gegevens worden geïdentificeerd
en hersteld dankzij OCR (optical character
recognition) op basis van IRIS-technologie.
Deze technologie is ingebouwd in alle
apparaten en geeft de verwerkingskracht van
de imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio zo
een extra impuls.

Het imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio
is de perfecte oplossing voor bedrijfsbrede
digitale transformaties en werkt
probleemloos samen met openbare
cloudplatforms om krachtige digitale
workflows mogelijk te maken. De
geavanceerde informatiemanagementmogelijkheden van het apparaat bieden
complete controle over bedrijfsgegevens,
terwijl de kosten voor onderhoud en
reparatie worden teruggedrongen.
Dankzij volledig geïntegreerde end-to-end
documentworkflows kunt u snel en effectief
informatie vastleggen, archiveren en delen,
zodat u minder afhankelijk bent van
papiergebaseerde handmatige processen.
Bovendien bevorderen ze efficiënte
samenwerking tussen teams die zich
op verschillende locaties, onderweg
of waar dan ook bevinden.
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TRANSFORMATIE VAN
VEILIGHEID EN NALEVING
VAN WET- EN REGELGEVING
Digitale technologie brengt nieuwe risico's
met zich mee en daarom is geavanceerde
cyberbescherming nodig.
Met het imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio beschikt
u over de nieuwste technologie voor veilig vastleggen via
allerlei hardware, software en services van Canon. Het scala
aan beveiligingsfuncties helpen de vertrouwelijkheid,
toegankelijkheid en beschikbaarheid van uw informatie
gedurende de volledige levenscyclus te waarborgen, zonder
de productiviteit te belemmeren. Bedrijven geven steeds
meer prioriteit aan het naleven van veranderende weten regelgeving, waaronder de AVG. Daarom zorgen de
portfolio en bijbehorende services voor fysieke en digitale
beveiliging van gegevens, informatie en documenten,
zonder dat deze onbereikbaar worden voor uw
medewerkers. Die hebben ze immers nodig om
hun werk te doen.

Het platform moet dus geïntegreerde
beveiliging hebben, compleet met verificatieen toegangscontroles op basis van ID, veilige
openbare cloudservices en geoptimaliseerde
documentbeveiliging die de robuustheid van
het scherpe beveiligingsbeleid van het
apparaat maximaliseert en het risico op
gegevensverlies minimaliseert.

informatie worden achtergelaten bij het
apparaat. 'Guest printing' maakt ook veilig ad
hoc mobiel printen mogelijk zonder toegang
tot uw bedrijfsnetwerk.

Met uniFLOW Online Express standaard
geïnstalleerd, kan de controle nog verder
worden vergroot door te upgraden naar
uniFLOW Online of naar de volledige
Het imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio
uniFLOW-oplossing. Het geavanceerde
wordt volledig beschermd tegen een groter pakket omvat imageWARE Secure Audit
aantal aanvallen, onder andere door
Manager Express - compleet met
verificatie van het systeem bij het opstarten. onmiddellijke waarschuwing bij schendingen
Zo wordt sabotage van firmware voorkomen - en maakt het mogelijk om elke poging tot
en het uitvoeren van niet-geautoriseerde
printen, scannen, faxen of kopiëren van
programma's geblokkeerd. Deze laatste
documenten met bepaalde trefwoorden te
beveiling wordt geboden door de McAfee
ontdekken en te voorkomen.
Embedded Control-software van de
toonaangevende leverancier van
cybertechnologie McAfee.
Aanvullende standaardfuncties van de
imageRUNNER ADVANCE DX:
De combinatie van deze beveiligingsfuncties
voorkomt dat potentiële hackers de
•
Met HDD Erase worden latente
beveiligingsmechanismen van multifunctionele
beelden na elke taak verwijderd.
printers (MFP's) kunnen omzeilen.
•
Met HDD Format worden alle
Tevens bieden Syslog-gegevens realtime
gegevens op de harde schijf
beveiligingsinformatie over het apparaat.
verwijderd en overschreven
Deze gegevens kunnen met een geschikte
aan het einde van gebruiksduur.
oplossing van derden worden geanalyseerd
•
HDD Data Encryption helpt bij het
aan de hand van erkende standaarden.
beschermen van informatie na het
Hierdoor kan het portfolio verder worden
verwijderen van de harde schijf en
geïntegreerd met elke SIEM-oplossing
is nu conform FIPS 140-2 gevalideerd
(Security Information and Event
op een aantal modellen.
Management).
•
Een beveiligingschip met
Gebruikersverificatie bij aanmelding betekent
manipulatiebestendige hardware
dat zelfs taken die vanaf mobiele apparaten
helpt bij het beschermen van
worden verzonden, veilig kunnen worden
wachtwoorden en coderingssleutels.
bewaard totdat ze worden vrijgegeven of
•
Gegevens worden met IPsec beveiligd
vrijgegeven en geprint vanaf elk apparaat
tijdens de overdracht over het
(met My Print Anywhere en uniFLOW) - zo
netwerk
wordt de vertrouwelijkheid beschermd. Om
ongeoorloofde verspreiding van gevoelige
•
SMB 3.0 biedt veilige codering
informatie te voorkomen kunnen diverse
•
Gecodeerd printen en scannen
apparaatfuncties worden uitgeschakeld voor
en beveiligingswatermerken
afzonderlijke gebruikers, terwijl u middels
visuele en akoestische Original Remindermeldingen wordt gewaarschuwd indien
gescande originelen met gevoelige

•

Dubbel netwerk
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DUURZAAMHEID
TRANSFORMEREN
Duurzaamheid heeft nog
nooit zo hoog op de agenda
van bedrijven of hun
medewerkers gestaan. Canon
gelooft hartstochtelijk in de
voordelen die Canon, haar
mensen, producten en
services kunnen brengen
aan zowel klanten als de
maatschappij als geheel.

In het kader van onze bedrijfsfilosofie
Kyosei (samenwerken en samenleven met
als doel het algemeen belang) heeft Canon
intensief geïnvesteerd in duurzaamheid en
de hoeveelheid plastic in het ontwerp van
de imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio
verkleind.
De imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio
onderschrijft deze waarden dankzij de
optimalisatietechnologie die is ontwikkeld
om minder afval te produceren en minder
energie en papier te gebruiken.
Met de geavanceerde workflows en
analysemogelijkheden die via het
imageRUNNER ADVANCE DX-platform
beschikbaar zijn, kunnen organisaties hun
printgebruik optimaliseren, zodat de functie
maximale waarde levert. Doordat lege
pagina's en terugkerende of onnodige

printtaken worden uitgebannen, kunnen
bedrijven overgaan op papierloze
omgevingen. Het verbeterde verwerkingsvermogen en de voorbeeldmogelijkheden
van de serie reduceren bovendien de
noodzaak tot printen en opnieuw printen
van belangrijke documenten.
Het elektriciteitsverbruik is minimaal dankzij
geavanceerde slaapmodi, die overbodig
gebruik van voeding voorkomen. De
geluidsreductie ervoor zorgt ervoor dat de
kantoormedewerkers niet worden gestoord
door het hoge verwerkingsvermogen van
de imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio.
Digitale technologie past zo bij de waarden
van moderne organisaties, levert en
ondersteunt maximale functionaliteit,
en heeft een positieve impact op de
ecologische voetafdruk van de
werkomgeving.
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DIGITALE
INTEGRATIE
U hebt een oplossing nodig die flexibel
genoeg is om uw cloudstrategie en
verouderde software te ondersteunen.
Een oplossing die nu werkt, maar ook
verder in het digitale traject.
Daarom werkt de imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio
naadloos samen met toonaangevende digitale services,
waaronder Box and Concur, en met bredere cloudoplossingen
van Canon. uniFLOW Online Express is geïntegreerd en
bedrijfsklaar. De ingebouwde beveiligingsfuncties voorkomen
onbevoegd gebruik door middel van apparaatverificatie,
verificatie op basis van twee factoren en beperking van de
functies van het apparaat. Ook geavanceerde analysemogelijkheden en portfoliobeheer zijn standaard aanwezig.
De apparaten kunnen naar behoefte worden geschaald en zijn
eenvoudig te upgraden naar uniFLOW Online* wanneer meer
cloudconnectors en aanvullende beveiligings- en
rapportagefuncties nodig zijn.
Extra cloudfuncties worden bijvoorbeeld geleverd door
Canon Cloud Managed Content Services (MCS). Voor
deze eenvoudige, intelligente en compatibele manier om
bedrijfskritieke documenten en processen rechtstreeks vanaf
het Canon-apparaat te beheren, is geen complexe IT nodig.
Canon Cloud MCS werkt probleemloos samen met de
uitgebreide cloud-connected hardware- en softwaretechnologieën van Canon en biedt bedrijven de mogelijkheid
om contentbeheer digitaal te transformeren via een volledig
voor de cloud geschikt SaaS-platform.
Integratie met cloudopslagplatforms zoals Box, Evernote,
Dropbox en OneDrive zorgt voor onmiddellijke transformatie
van gegevensvastlegging. Geavanceerde workflowautomatisering via de cloud met bedrijfstoepassingen als
Therefore of Concur garanderen dat geavanceerde workflows
naadloos in bestaande processen passen.
*uniFLOW Online is beschikbaar als een Device Based Cloud-abonnement
voor beheeroplossingen voor het scannen en printen van documenten.
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WAAROM CANON
Canon biedt als betrouwbare partner
voor uw digitale transformatie de
innovatie en expertise die u nodig hebt
om het traject tot een succes te maken.
Canon’s expertise in het
levenscyclusbeheer van informatie en
documenten levert de grondslag voor
een geslaagde digitale transformatie. We
helpen klanten de hardware en software
van het bedrijf te optimaliseren om een
probleemloze stroom gegevens, inzichten
en kennis mogelijk te maken die de
ervaringen van klanten en de
bedrijfsactiviteiten verrijkt.
Samen met klanten ontwikkelen en
automatiseren we workflows om ervoor
te zorgen dat informatie efficiënt en
intelligent beschikbaar wordt gemaakt.
Onze aanpak is gebaseerd op een
grondig inzicht in en een holistische
benadering van de levenscycli van
documenten. De processen op afdelingen
en locaties, nationaal of internationaal,
worden geharmoniseerd en afgestemd
op heldere bedrijfsdoelen.
Uiteraard begrijpen we dat transformatie
een traject is en niet één stap. Onze
aanpak richt zich dan ook op de
ontwikkeling van een betrouwbare
partnerrelatie, gebaseerd op een
gezamenlijk doel: uitmuntende
bedrijfsprocessen.
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Als partner van Canon kunt u waardevolle
veranderingen realiseren zonder dat de
dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf
wordt verstoord.

