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االتصال بأمان
والتطور الرقمي
مجموعة األجهزة الذكية متعددة الوظائف
imageRUNNER ADVANCE DX

شعار الشريك

تطوير مستقبلك
مع مجموعة
imageRUNNER
ADVANCE DX

نظرا إلى أن طريقة عملنا تتغير إلى حد كبير ،يتغير أيضًا
ً
ما نحتاج إليه من أجهزة الطباعة والمسح الضوئي.
فقبل  10سنوات ،كانت الطابعة مطلوبة فقط إلنتاج نُسخ
مادية من المستندات .وال تزال أهميتها تتمثل في هذا
الغرض ،ولكن لتلبية متطلبات أساليب العمل المختلطة في
الوقت الحالي ،يجب أن تتضمن الطابعة إمكانات جديدة
لتصبح نقطة محورية آلليات عمل الطباعة وآليات العمل
الرقمية:
لدعم آليات العمل المختلطة الفعالة ،يجب أال يدعم الموقع
تحويل المستندات الرقمية إلى مستندات مطبوعة فحسب،
بل يدعم أيضًا تحويل المستندات المطبوعة إلى مستندات
رقمية .ويجب أن يتصل بتطبيقات مساحة العمل لديك
بسالسة ،وهذا يسمح بنقل المستندات بسهولة إلى مهام
آليات العمل.

باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يضمن األمان ،وهذا يساعد في
حماية المعلومات األكثر حساسية الخاصة بأعمالك التجارية
في كل مراحل دورة حياة المستند.
صممت مجموعة imageRUNNER ADVANCE
ُ
 DXمن  Canonمع وضع أساليب العمل المختلطة
الفعالة في الحسبان .واستنادًا إلى النظام األساسي من الجيل
الثالث لطابعة imageRUNNER ADVANCE
صممت مجموعة من األجهزة الذكية
الحائزة على جوائزُ ،
ذات الوظائف المتعددة بأحدث تقنيات لتصوير المستندات
ومعالجتها ،فضالً عن االتصال المتقدم والمدمج عبر
الشبكة السحابية .وتساعد مجموعة imageRUNNER
 ،ADVANCE DXاآلمنة والمتصلة وذات اإلنتاجية
العالية ،في تعزيز رحلة التطور الرقمي من خالل دمج
الطباعة المادية والمعلومات الرقمية بسالسة.

ما شكل مكان العمل في المستقبل؟ إنه سؤال يضعه كل عمل من األعمال التجارية في الحسبان
عندما نمر بتطور مستمر لالنتقال إلى طرق عمل أكثر مرونة.

وبالنظر إلى المستقبل ،ستقل أهمية اتخاذ قرار بشأن تحديد موقع القوى العاملة لدى المؤسسات؛
حيث ستنتقل الفرق بين المواقع بالطريقة التي تراها مناسبة.

نطاق األلوان

توجد التكنولوجيا في صميم أسلوب العمل "المختلط" هذا.
وتمر كل المؤسسات برحلة التطور الرقمي التي ستتيح
للموظفين العمل والتواصل والتعاون معًا أينما كانوا.

الطراز األحدث

مجموعة طابعات باألبيض واألسود

iR ADV DX C257/C357

iR ADV DX 8700

iR ADV DX C3700

iR ADV DX C478

الطراز األحدث

iR ADV DX 717/617/527

iR ADV DX 4700

iR ADV DX 6780i

iR ADV DX 6800

iR ADV DX C7700

iR ADV DX C5800

الميزات األساسية

في ظل تكيف المؤسسات مع القوى العاملة األكثر توزيعًا ،فإنها تعيد النظر في كيفية استخدامها
للمكتب وإدارتها للمستندات والمعلومات في نهاية األمر.

تحسين
اإلنتاجية

سيصبح عدد الموظفين في المؤسسات المتعددة التي تتبنى طريقة العمل عن بُعد على المدى الطويل أقل في المكتب يوميًا.
وعندما يكون الموظفون في الموقع ،سيرغبون في تحقيق أقصى قدر ممكن من اإلنتاجية .ولذا عندما يتعلق األمر بإدارة
المستندات ،بد ًءا من طباعة كتيب ووصوالً إلى مسح عقد ضوئيًا ،يحتاج الموظفون إلى أجهزة سريعة وسهلة االستخدام
تدعم آليات عمل المستندات الفعالة.
توفر األجهزة المتاحة لدينا سرعات طباعة ومسح ضوئي متطورة للحفاظ على تشغيل أعمالك التجارية بسالسة
قدر اإلمكان.

وفي الوقت نفسه ،تعمل تقنية المسح الضوئي المتقدم
بسالسة مع برنامج uniFLOW Online
 Softwareللحفاظ على إنتاجية موظفيك من خالل
تقليل الوقت المستغرق في المهام غير الضرورية.
وتُجرى مهام مثل التسمية واختيار مكان التخزين
وتسجيالت دخول الجهات الخارجية وحفظ الدفعات
تلقائيًا .وتستخدم أيضًا األجهزة المتاحة لدينا التعلم
اآللي لتذ ّكر خيارات المسح الضوئي والطباعة واإلنهاء
المفضلة لتقليل الوقت المستغرق على الجهاز وتوفير
وقت العمال الثمين بدالً من إهداره في إعادة إدخال
معلومات المهام العادية.
باإلضافة إلى ذلك ،يُعد التمييز الضوئي للحروف
( ،)OCRالذي يعمل عبر تقنية  ،IRISمدم ًجا في
كل األجهزة ويعمل على تشغيل تصنيف المستندات
واستخراج البيانات تلقائيًا .ولذا يمكن أن يحدد برنامج،
 ،Filing Assistوهو ميزة متاحة مع برنامج
 ،uniFLOW Onlineالمستندات الممسوحة ضوئيًا
ويحفظها في ملفات تلقائيًا.
تستخرج تفاصيل المسح الضوئي ،مثل نوع المستند أو
َ
الشركة ،عند استخدام الحلول الرقمية ،وتستخدَم هذه
التفاصيل لتسمية الملفات وحفظها على الفور في الموقع
الصحيح على الشبكة السحابية .ويمكن أيضًا للبرنامج
التعرف على مستندات األعمال التجارية الشائعة لدعم
حفظ الملفات تلقائيًا بشكل أسرع في المرة المقبلة.
يمكن أيضًا توصيل المعلومات المستخرجة مباشرة ً
ببرامج آليات العمل ،وهذا يعني أن الموظفين يقضون
وقتًا أقل في إدخال البيانات يدويًا.

تعتمد األجهزة المتاحة لدينا على التشغيل التلقائي والتعلم
اآللي لتوفير وقت العمال الثمين.

وهذه التقنية ال توفر وقت القوى العاملة فحسب ،بل إنها
تقلل األخطاء من خالل تحديد البيانات الخاطئة أو غير
صممت هذه المجموعة
الدقيقة أو الضعيفة عند التقاطها .و ُ
لتصبح سهلة االستخدام قدر اإلمكان ،حيث إنها تتميز
بواجهة متسقة وتجربة مستخدم سلسة بغض النظر عن
الجهاز الذي تستخدمه.
وهذا يساعد القوى العاملة التي ال تحتاج إلى تعلّم وظائف
جديدة في التعرف بسهولة على األجهزة الجديدة .وفي
الوقت نفسه ،تعني الواجهة البسيطة تقليل الوقت الالزم
للتنقل عبر الوظائف.
وفي نهاية المطاف ،تساعد مجموعة
 imageRUNNER ADVANCE DXفي إنشاء
أساليب العمل المختلطة الفعالة من خالل االتصال.
وتتصل األجهزة ببرامج آليات العمل الحالية بسالسة
وتوفر إمكانية التوافق مع مجموعة من األنظمة األساسية
العامة للشبكة السحابية لضمان قدرة القوى العاملة على
إجراء المسح الضوئي والطباعة من التطبيقات الشائعة
مثل  Dropboxو.OneDrive
باإلضافة إلى ذلك ،تساعد هذه األجهزة في التواصل
بين العاملين الذين يعملون داخل المؤسسة عن بُعد من
خالل تسهيل تحويل المعلومات إلى ملفات رقمية ،وهذا
يعني أنه يمكن للموظفين الوصول بكفاءة إلى المستندات
التي يحتاجون إليها من أي مكان .وتتوافق المجموعة
مع تطبيق  Canon PRINT Businessوتطبيق
 ،uniFLOW Onlineوهذا يتيح لك تشغيل الجهاز
عن بُعد وتحديد وظائف الطباعة وااللتقاط من دون لمس
الجهاز .باإلضافة إلى أنه يم ّكن العاملين من الطباعة
والمسح الضوئي بسهولة من أي جهاز من دون أن
يكونوا بالقرب منه بالفعل.

الميزات األساسية

يعني التشغيل في بيئات العمل الجديدة أن هناك مجموعة جديدة من المخاوف األمنية ،وال سيما
عند تدفق البيانات إلى المواقع واألجهزة خارج الشبكة الخاصة االفتراضية.

تحسين األمان
واالمتثال

ً
جهازا متصالً ،يجب أن توفر الطابعة التي تدعم استخدام الشبكة السحابية حماية قوية لضمان عدم وصول
وبوصفها
المعلومات إلى الجهات غير المقصودة.
تمثل مجموعة  imageRUNNER ADVANCE DXأحدث مستوى من التصوير اآلمن عبر أجهزة Canon
وبرامجها وخدماتها.
وتساعد مجموعة إمكانات األمان القوية التي تتميز بها في ضمان سرية معلوماتك وإمكانية الوصول إليها وتوافرها
طوال دورة حياتها من دون عرقلة اإلنتاجية.

يمثل االمتثال للتشريعات المتطورة ،بما في ذلك الالئحة
التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات العامة ،أولوية لألعمال
التجارية على نحو متزايد.
تلبي المجموعة وخدماتها الحاجة إلى األمان الفعلي
والرقمي للبيانات والمعلومات والمستندات من دون
التأثير في قدرة العمال على الوصول إلى البيانات
والمعلومات والمستندات التي يحتاجون إليها ألداء
أعمالهم.
وهذا يعني نظا ًما أساسيًا آمنًا من حيث التصميم ومزودًا
المعرف وعناصر التحكم
بميزة المصادقة المستندة إلى
ّ
في إمكانية الوصول وخدمات الشبكة السحابية العامة
اآلمنة وأمان المستندات المحسّن الذي يعمل على زيادة
قوة سياسات تحصين الجهاز إلى أقصى حد وتقليل
مخاطر فقدان البيانات إلى الحد األدنى.
وتتمتع مجموعة imageRUNNER ADVANCE
 DXبحماية كاملة من مجموعة كبيرة من الهجمات،
بد ًءا من التحقق من النظام عند بدء التشغيل ووصوالً إلى
التالعب بالبرامج الثابتة وحظر تنفيذ كل البرامج غير
المصرح بها .وهذا الخيار األخير متاح من خالل شركة
 McAfeeالرائدة في مجال توفير تكنولوجيا األمن
اإللكتروني مع برنامج McAfee Embedded
 .Controlويؤدي الجمع بين وظائف األمان هذه إلى
منع المتسللين المحتملين من اتخاذ خطوات جانبية آلليات
األمان الخاصة باألجهزة.
توفر بيانات سجل النظام أيضًا معلومات األمان الخاصة
بالجهاز في الوقت الحقيقي التي يمكن تحليلها من خالل
حل مناسب تابع لجهة خارجية باستخدام معايير الصناعة
المعترف بها وتعزز تكامل المجموعة مع أي حل
لمعلومات األمان وإدارة األحداث (.)SIEM
ويعني تسجيل الدخول لمصادقة المستخدم على األجهزة
سل من الهواتف
أنه يمكن كذلك االحتفاظ بالمهام التي تر َ
المحمولة وطباعتها بأمان باستخدام uniFLOW
 Onlineلضمان حماية السرية .وللمساعدة في منع

النشر غير المصرح به للمعلومات الحساسة ،يمكن
تعطيل وظائف الجهاز المختلفة للمستخدمين الفرديين،
بينما تنبهك إشعارات التذكير األصلية المرئية والمسموعة
عند ترك النُسخ األصلية الممسوحة ضوئيًا التي تتضمن
معلومات حساسة على الجهاز.

تساعد مجموعة إمكانات األمان القوية في ضمان
سرية معلوماتك وإمكانية الوصول إليها وتوافرها
طوال دورة حياتها.

وتتيح لك الطباعة الخارجية الطباعة بأمان عبر األجهزة
المحمولة المخصصة من دون الوصول إلى شبكة
شركتك .مع تثبيت uniFLOW Online Express
كبرنامج قياسي ،يمكن زيادة إمكانية التحكم عن طريق
الترقية إلى  uniFLOW Onlineأو حل uniFLOW
الكامل.

تشمل الوظائف اإلضافية القياسية لطابعة
 imageRUNNER ADVANCE DXما يأتي:
تزيل أداة  HDD and SSD Eraseالصور الكامنة بعد
كل مهمة.
تزيل أداة  HDD and SSD Formatكل البيانات
الموجودة على القرص الثابت وتستبدلها في نهاية فترة حياتها.
يساعد برنامج HDD and SSD Data Encryption
وجار
في حماية المعلومات حتى بعد إزالة القرص الثابت،
ٍ
اآلن التحقق من صحة  FIPS 140-2في طرز محددة.
يوفر  SMB 3.0التشفير اآلمن.
تشفير الطباعة والمسح الضوئي وتأمين العالمة المائية.
الشبكة المزدوجة.
توفر وحدة  TPM 2.0تقنية تشفير أقوى.

الميزات األساسية

تحسين
االستدامة

لم تكن االستدامة تحظى بأهمية كبيرة على جدول أعمال الشركة أو الموظف مثل اآلن.
نؤمن إيمانًا راس ًخا بالمزايا التي تقدمها  Canonوموظفوها ومنتجاتها وخدماتها إلى عمالئنا
والمجتمع األوسع نطاقًا.
ولهذا السبب ،نعمل وفقًا لفلسفة  ،Kyoseiوهي كلمة يابانية تعني "العيش والعمل معًا من أجل الصالح العام".
إطارا لشركة
ويمكن تحديد "الصالح العام" من خالل أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ( )SDGsالتي توفر
ً
 Canonإلدارة تأثيراتها االجتماعية والبيئية.

تنتج الفئة imageRUNNER ADVANCE
 C5800 Seriesاألحدث نسبة أقل من ثاني أكسيد
الكربون بمعدل يصل إلى  ،%18وهي أخف وزنًا بنسبة
 %20مقارنةً بالفئة السابقة لها.

تطبق مجموعة imageRUNNER ADVANCE
 DXهذه القيم .تنتج الفئة imageRUNNER
 ADVANCE C5800 Seriesاألحدث نسبة أقل
من ثاني أكسيد الكربون بمعدل يصل إلى  %18طوال
العمر االفتراضي للمنتج بالكامل ،بينما يقلل تصميم
المجموعة استخدام المواد بنسبة تصل إلى  %20مقارنةً
بالفئة imageRUNNER ADVANCE DX 5700
 Seriesالسابقة لها.
وفي الوقت نفسه ،تساعد التقنيات الذكية التي تتميز بها
في تحسين اإلعدادات وتقليل النفايات والطاقة واستهالك
الورق.
فعلى سبيل المثال ،يمكن لبرامج الجهاز إزالة الصفحات
الفارغة ،بينما تقلل إمكانات المعالجة والمعاينة المحسّنة
التي تتميز بها الفئة الحاجة إلى طباعة المستندات األساسية
وإعادة طباعتها.
يمكن أيضًا تقليل استهالك الكهرباء إلى الحد األدنى بفضل
أوضاع السكون المتقدمة ،وهذا يعني عدم استخدام الطاقة
بشك ٍل زائد .أدت التحسينات التي أُجريت على قابلية
انصهار مسحوق الحبر في اإلصدار األحدث للمجموعة،
الفئة imageRUNNER ADVANCE DX
 ،C5800 Seriesإلى انخفاض بنسبة  %15في قيمة

iR ADV DX C5800

االستهالك النموذجي للكهرباء مقارنةً بالطرز السابقة ذات
سرعة الطباعة نفسها .وهذا يتيح سرعة طباعة أكبر
( 70صفحة في الدقيقة) مع معدل استهالك الطاقة نفسه
مثل الطراز السابق الذي تبلغ سرعته  60صفحة في
الدقيقة.
وتعني التحليالت وآليات العمل المتقدمة المتاحة
عبر النظام األساسي لطابعة imageRUNNER
 ADVANCE DXأنه يمكنك تحسين استخدامك للطباعة
بمرور الوقت لضمان أن الوظيفة تقدم أقصى قيمة.
تساعد هذه الميزات مجموعة  Canonفي دعم التقنيات
الرقمية بما يتوافق مع قيم المؤسسات الحديثة ،وهذا يتيح
توفير أقصى حد من الوظائف ودعمها مع التأثير بشكل
إيجابي في المساحة البيئية لمكان العمل لديك.
من خالل االبتكار المتواصل ،نتطلع إلى تقليل التأثير
البيئي طوال العمر االفتراضي للمنتجات التي نوفرها.
وبصفتنا شريكك ،تساعدك هذه التغييرات بدورها في
تحقيق أهداف االستدامة وقيمها في مؤسستك.

التكامل
الرقمي

يؤدي التكامل مع أنظمة التخزين عبر الشبكة السحابية،
بما في ذلك  Boxو EvernoteوDropbox
و ،OneDriveإلى تحسين تصوير البيانات على الفور.

أنت بحاجة إلى حل مرن بما يكفي لدعم إستراتيجية السحابة والبرامج القديمة.
حل يناسبك اآلن ويدعم رحلتك الرقمية.

ولهذا السبب ،تتميز مجموعة imageRUNNER
 ADVANCE DXبأنها قابلة للتشغيل المتبادل
بالكامل مع الخدمات الرقمية الرائدة وحلول الشبكة
السحابية األوسع نطاقًا من  .Canonويأتي
ً
وجاهزا
 uniFLOW Online Expressمدم ًجا
لالستخدام ،حيث إنه يضيف ميزات أمان مدمجة لمنع
التشغيل غير المصرح به بفضل مصادقة الجهاز
والمصادقة الثنائية العوامل وإمكانات تقييد وظيفة
الجهاز.
تأتي التحليالت المتقدمة وإدارة المجموعة أيضًا كميزة
قياسية .ووفقًا لمتطلباتك حسب الحاجة ،يمكن أيضًا
ترقية األجهزة بسهولة إلى uniFLOW Online
عند الحاجة إلى المزيد من موصالت الشبكة السحابية
وميزات إضافية لألمان واإلبالغ.
تتضمن إمكانات الشبكة السحابية اإلضافية خدمات
التعاون في مساحة العمل عبر الشبكة السحابية
من  – Canonالتشغيل اآللي للعمليات
( ،)CWC-PAوهي الطريقة السهلة والذكية
والمتوافقة إلدارة المستندات والعمليات التجارية المهمة
مباشرة ً من جهاز  Canonمن دون الحاجة إلى
تكنولوجيا المعلومات المعقدة .وتُعد خدمات التعاون

في مساحة العمل عبر الشبكة السحابية – التشغيل اآللي
للعمليات جز ًءا من خدمات التطور الرقمي ()DTS
من  Canonالتي تجمع بين األجهزة والبرامج الرائدة
لدينا في نظام بيئي تكنولوجي متكامل مصمم لدعم رحلة
التطور.
يجمع هذا العرض بين خدمات الطباعة ال ُمدارة وبرامج
حلول التعاون في مساحة العمل ،ويتضمن الخيار
األخير خدمات التعاون في مساحة العمل عبر الشبكة
السحابية – التشغيل اآللي للعمليات .وتعمل خدمات
التعاون في مكان العمل عبر الشبكة السحابية – التشغيل
اآللي للعمليات بسالسة مع التقنيات الشاملة لألجهزة
والبرامج المتصلة بالشبكة السحابية من ،Canon
وتتيح للشركات تطوير إدارة المحتوى بشك ٍل رقمي
عبر نظام استخدام البرمجيات كخدمة الذي يدعم الشبكة
السحابية بالكامل.
يؤدي التكامل مع أنظمة التخزين عبر الشبكة السحابية،
بما في ذلك  Boxو EvernoteوDropbox
و ،OneDriveإلى تحسين تصوير البيانات
على الفور.
وفي الوقت نفسه ،يساعد التشغيل التلقائي آلليات العمل
عبر الشبكة السحابية مع تطبيقات األعمال التي تتضمن
 Thereforeأو  Concurفي ضمان مالءمة آليات
العمل المتقدمة للعمليات الحالية بسالسة.

خدمات التطور الرقمي
من CANON

ّ
عزز التطور الرقمي ،بغض النظر عن مكان عملك ،بفضل الحلول والخدمات المدمجة والمخصصة إلدارة المعلومات واألجهزة والمصممة لدمج المستندات الورقية
والرقمية بسالسة.
تساعدك خدمات التطور الرقمي ،التي نقدمها عبر الشبكة السحابية أو في الموقع أو في أي بيئة مختلطة وتجمع بين المنتجات والخدمات والحلول المتطورة،
في تحقيق األهداف المحسّنة لإلنتاجية والتعاون واألمان واالمتثال واالستدامة.

خدمات الطباعة
المدارة

األجهزة الممكّنة
الستخدام الشبكة
السحابية

التعاون في
مساحة العمل

الخدمات المحسّنة

حلول التشغيل التلقائي للمعالجة

الخدمات األساسية

حلول التصوير المتقدمة
حلول االتصال بالشبكة السحابية

يوضح الرسم التخطيطي أعاله طريقة عمل عناصر النظام البيئي التكنولوجي معًا ،بما في ذلك
خدمات الطباعة ال ُمدارة وحلول التعاون في مساحة العمل واألجهزة التي تدعم استخدام الشبكة
السحابية.

أسباب اختيار
CANON

 Canonتعني التصوير .ونحن نعتمد على هذا التصوير إلحداث فارق
وتمكين التغيير.
وهذا متاح للعمالء الذين يمرون بمرحلة التطور الرقمي والذين يعملون بطرق جديدة.
ويهدف ذلك إلى إجراء تغيير مجتمعي أوسع نطاقًا مع التركيز المستمر على االستدامة كجزء
من تراث شركتنا وثقافتها.
وفي نهاية المطاف ،نحن نتغير ألننا نستثمر في أسواق ومنتجات وتقنيات جديدة ،ولذا يتمثل هدفنا
على المدى الطويل في تحقيق منافع للجميع؛ أي عمالئنا وموظفينا والمجتمع األوسع نطاقًا.
تعتمد  Canonعلى  4ركائز أساسية:
االبتكار – تاريخ حافل من االبتكار القائم على الصور يوفر تقنيات متطورة ألكثر من
 80عا ًما .تحقيق إنجازات رائدة في المجال أوالً فضالً عن التزام قوي بإجراء تطورات
مستقبلية في التقنيات.
الدعم – مجموعة متنوعة من الخدمات لضمان الجودة العالية والحرص على تعزيز
رضا العمالء .خبرة داخلية تعمل على تحسين الكفاءة فضالً عن االلتزام بإطالق العنان
إلمكانات عمالئنا.
األمان – تساعد حلول  Canonوخدماتها في تأمين كل المستندات والبيانات الحساسة،
صممت الحلول والخدمات اآلمنة
سواء أكانت ورقية أم رقمية عبر دورة حياة المستندُ .
من حيث التصميم مع وضع األمان في الحسبان.
االستدامة – حرصت  Canonعلى أن تكون ممارساتها المتعلقة باالستدامة متوافقة
مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ( ،)SDGsمثل االلتزامات بتقليل انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون طوال العمر االفتراضي للمنتج من خالل تقليل حجم التعبئة ودمج
مراكز التوزيع.
وكل هذه العناصر المجتمعة معًا تجعل  Canonالشريك المناسب لك.
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