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3. izdaja naprav imageRUNNER ADVANCE tretje generacije
Ponudba barvnih in črno-belih pametnih večnamenskih naprav za pisarne

PORTFELJ 3. IZDAJE
NAPRAV
imageRUNNER
ADVANCE TRETJE
GENERACIJE
POSKRBITE ZA
VARNO PRIHODNOST
Pisarniški ekosistem se razvija, zato je za nemoten potek dela ključnega pomena brezhibna
integracija nove tehnologije. Življenjski cikel podatkov zdaj zajema delovno silo, ki je globalna,
pri čemer je potreba za vgrajene varnostne ukrepe vedno večja. Za večjo produktivnost je
potrebna uporabniška izkušnja, ki je intuitivna in prožna, ne glede na lokacijo.
Podjetja morajo zbirati, predstavljati in
posredovati informacije hitro ter varno
združevati več dokumentov v različnih
tiskanih ali digitalnih oblikah in lokacijah,
od delovnih miz zaposlenih in pisarniških
prostorov do strežnikov v oblaku in
mobilnih naprav. Portfelj 3. izdaje naprav
imageRUNNER ADVANCE tretje generacije
je intuitivna, varna in proaktivna poslovna
platforma, zasnovana za brezhibno
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integracijo z oblakom. Ukrepi za varnost
podatkov in integrirana rešitev uniFLOW
Online Express zagotavljajo zaščito
zaupnosti strank, hkrati pa nudijo zanesljivo
upravljanje življenjskega cikla dokumenta.
Ob upoštevanju prožnosti in prihodkov ta
prilagodljiva in na uporabnika osredotočena
rešitev za sodobno pisarniško okolje trdno
in v enaki meri podpira tako produktivnost
kot varstvo podatkov.

3. izdaja naprav imageRUNNER ADVANCE tretje generacije

IZKORISTITE NAPREDNO VARNOST
Portfelj 3. izdaje naprav imageRUNNER ADVANCE tretje generacije obsega široko
ponudbo modelov za različne zahteve strank, pri čemer je vsak posamezni izdelek
tesno integriran z zmogljivo rešitvijo uniFLOW Online Express za upravljanje zajemanja
in tiskanja dokumentov v oblaku. Vsak model iz portfelja je zasnovan za izpolnjevanje
potreb sodobnih digitalno usmerjenih pisarn. Naprave omogočajo prilagodljivo
integracijo z oblakom in obstoječimi pisarniškimi ekosistemi s poudarkom na varnosti in
intuitivni uporabi. Aplikacije so neposredno vključene v pametni sistem, kar omogoča
prožne in poenostavljene procese za kar najvišjo produktivnost. Ponudba 3. izdaje naprav
imageRUNNER ADVANCE tretje generacije vključuje prilagojeno tehnologijo in storitve
za izpolnitev potreb spreminjajočih se podjetij.

C256/C356 III

C475 III*

C3500 III

C5500 III

A4

525/615/715 II*

C7500 III

Barvno A3

4500 III

6500 III

A4

8500 III

Črno-belo A3

*525/615/715 – trenutno na voljo le kot modeli 2. izdaje.
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POENOSTAVLJENO
UPRAVLJANJE
PREDNOSTI DELOVANJA BREZ STREŽNIKA
VEČJA PRODUKTIVNOST

NADZOR STROŠKOV

Poslovna aplikacija, ki gostuje v oblaku, lahko
poenostavi vaše poslovne procese, vam
zagotovi dostop do sodobnih tehnologij,
kot je skeniranje v oblak (Scan-to-Cloud), z
zunanjim izvajanjem opravil informacijske in
komunikacijske tehnologije (in upravljanjem
tveganja) pa vam omogoči, da se
osredotočite na ključne dejavnosti.

Z delovanjem brez strežnika lahko zmanjšate
stroške infrastrukture IT, platforme in uporabe.
Naložbe v informacijsko in komunikacijsko
tehnologijo so manjša obremenitev za vaš
proračun z dodatnim bonusom nižjih stroškov
zagona, pri čemer lahko s popolnim pregledom
nad tiskarskimi opravili uporabnikov upravljate
stroške tiskanja, spremenite neučinkovita dejanja in
oddelkom, delovnim skupinam ali posameznikom
omejite ali preprečite dostop do funkcij ali naprav.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

CENTRALIZIRANO
UPRAVLJANJE

POENOTENA PLATFORMA
VDELANE PROGRAMSKE
OPREME

Portfelj 3. izdaje naprav
imageRUNNER ADVANCE tretje
generacije v standardni opremi
vsebujejo storitev spletnega
upravljanja tiskanja uniFLOW Online
Express*, ki je celovita in dodelana
za takojšnjo uporabo. Brezhibno
deluje z vašimi obstoječimi
procesi, prinaša nadzor nad stroški
tiskanja, zagotavlja izboljšano
varnost dokumentov za varovanje
vaših podatkov in zaščito vaše
intelektualne lastnine ter omogoča
večjo produktivnost zaposlenih.
Za dodatne funkcije lahko izberete
prehod na uniFLOW Online
ali celovit, samostojen izdelek
uniFLOW, ki nudi še več nadzora.

Spodbuda za prožno okolje
informacijske in komunikacijske
tehnologije v koraku s časom,
ki podpira samopostrežne
konfiguracijske možnosti in
nudi takojšnjo nadgradnjo, če
in ko bodo na voljo prihodnje
posodobitve, omogoča rast
in se prilagodi spremembam
zahtev. Oddaljena diagnostika
in pomoč lahko še dodatno
zmanjšata stroške, saj skrajšata
čas nedelovanja in skrbniških
posegov na minimum. S konzolo
za upravljanje imageWARE vam
je na voljo centralizirana točka
upravljanja celotne skupine
naprav, tudi na mednarodni ravni.

3. izdaja Canonovih naprav
imageRUNNER ADVANCE tretje
generacije s poenoteno platformo
strojne programske opreme
zagotavlja najbolj dosledno
uporabniško in upravljavsko
izkušnjo do zdaj. Nenehno
spremljamo in prepoznavamo pojav
ranljivosti ali manjkajočih funkcij,
za vsako napravo v vaši skupini
naprav zagotavljamo posodobljene
zmožnosti, tako da so opremljene
z najnovejšimi in najnaprednejšimi
funkcijami, zmogljivostjo in
varnostnimi ukrepi, s čimer
vrednost vaše naložbe raste,
vaše podjetje pa je popolnoma
pripravljeno na prihodnost.

Infrastruktura v
oblaku

Prožno preverjanje
pristnosti

1536944
Preprosto
skeniranje
dokumentov

Beleženje stroškov
tiskanja, skeniranja
in kopiranja

Integrirano odčitavanje
vrednosti

* Potrebna je aktivacija in nastavitev.
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VARNOST V
ZASNOVI
Canon zaščito zaupnih informacij vaše organizacije jemlje zelo resno. Platforma 3. izdaje
naprav imageRUNNER ADVANCE tretje generacije je najbolj varna do zdaj, saj se naša
strojna oprema, programska oprema in storitve brezhibno integrirajo, številne varnostne
zmožnosti pa pomagajo zagotavljati zaupnost, dostopnost in razpoložljivost vaših
informacij skozi njihov celoten življenjski cikel.
Preverjanje sistema ob zagonu zagotavlja, da lahko uporabniki varno odpirajo programe na
podlagi korena zaupanja. Ta vgrajena varnostna funkcija hekerjem preprečuje, da bi se izognili
varnostnim mehanizmom v večnamenskih napravah, ki vsebujejo nekatere najdragocenejše
informacije organizacije.
Varnostne informacije o napravi v realnem času omogočajo tudi podatki Syslog, ki jih lahko
analizira ustrezna rešitev drugih ponudnikov s pomočjo priznanih standardov, izboljšana pa
je tudi integracija portfelja s katerim koli strežnikom za upravljanje varnostnih informacij in
dogodkov (SIEM).
Preverjanje pristnosti uporabnika ob prijavi v naprave pomeni, da se lahko pred sprostitvijo
varno shranjujejo tudi opravila, poslana iz mobilnih naprav, in tako ostanejo zaupna. K
preprečevanju nepooblaščene distribucije občutljivih informacij pripomorejo tudi različne
funkcije naprave, ki se lahko onemogočijo za posamezne uporabnike, vizualni in zvočni
opomniki za izvirnik pa vas opozorijo, če so v napravi ostale občutljive informacije skeniranih
izvirnikov. Varno in ad hoc mobilno tiskanje nudi tudi možnost tiskanja za goste, ki ne omogoča
dostopa do omrežja vašega podjetja.
Za še večji nadzor izbirna celovita rešitev uniFLOW vključuje programsko opremo
za varnost informacij imageWARE Secure Audit Manager Express. S tem paketom
naprednih funkcij boste lahko s pomočjo določenih ključnih besed zaznali in preprečili
vse poskuse tiskanja, skeniranja, faksiranja ali kopiranja dokumentov, o kakršnih koli
kršitvah pa boste nemudoma obveščeni.
•

Funkcija brisanja podatkov s trdega diska po vsakem opravilu odstrani skrite slike.

•

S formatiranjem trdega diska se odstranijo in prepišejo vsi podatki na trdem disku ob
poteku njegove življenjsko dobe.

•

Šifriranje podatkov trdega diska pomaga pri zaščiti informacij tudi po odstranitvi
trdega diska in je zdaj na izbranih modelih preverjeno s standardom FIPS 140-2.

•

Gesla in šifrirne ključe varuje varnostni čip s strojno opremo, ki je varovana pred
nedovoljenim spreminjanjem.

•

Varnost podatkov, ki potujejo po omrežju, zagotavlja protokol IPsec.

•

Varno šifriranje omogoča protokol SMB 3.0.

•

Šifrirano tiskanje in skeniranje ter varen vodni žig.
Za več informacij o naši varnostni ponudbi se obrnite na naše lokalne zastopnike ali
preberite varnostno brošuro "Zaščita vaše pisarne".
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ŽIVLJENJSKI CIKEL
DOKUMENTA
Z nepremagljivim portfeljem visokokakovostnih rešitev obdelave slik brez strežnika
za upravljanje digitalnih in papirnatih dokumentov skozi njihov celoten življenjski cikel
boste zlahka poenostavili svoje poteke dela z informacijami. Popolnoma integrirani
celoviti poteki dela z dokumenti omogočajo hitro in učinkovito zajemanje, arhiviranje
in posredovanje informacij za manj ročnega obdelovanja papirnatih dokumentov in
pospeševanje učinkovitega sodelovanja. Podpora za panožne standarde, kot sta PCL in
PostScript, omogoča neposredno integracijo z vašimi sistemi IT.
UPORABNIŠKA
IZKUŠNJA
Velik, odziven in intuitivno
zasnovan uporabniški vmesnik
z barvnim zaslonom na dotik,
ki ga upravljate podobno kot
pametni telefon, omogoča
hitro in enostavno izvajanje
nalog. Funkcija združenega
domačega uporabniškega
vmesnika omogoča izbiro
nastavitev na podlagi predhodnih
uporabniških nastavitev za
optimizirano obdelavo in
izboljšano uporabniško izkušnjo
na vsaki napravi imageRUNNER
ADVANCE, da se delo nemoteno
nadaljuje. Vsi modeli v portfelju
tudi uporabljajo iste tiskalne
gonilnike, iste notranje funkcije
in popolnoma kompatibilno
programsko opremo, da je breme
vzdrževanja čim manjše.

PRILAGAJANJE
POSAMEZNIKU
Uporabniki lahko svoj
delovni prostor in poteke
dela prilagodijo z napredno
personalizacijo zaslonskega
prikaza ter funkcij in nastavitev
naprave s storitvijo za
preverjanje pristnosti, kot je
univerzalni upravitelj prijav ali
uniFLOW Online Express.

MOBILNO PISARNIŠKO
DELO
Nastavljiva podpora za
prilagodljive delovne prakse
omogoča zaposlenim
varno zajemanje in tiskanje
dokumentov na poti ter hitro
povezovanje z mobilnimi
napravami neposredno
v poteke dela v podjetju.
Spodbujajte sprejetje boljših
mobilnih delovnih praks,
tako da svojim zaposlenim
omogočite varno dostopanje
do dokumentov ter njihovo
upravljanje in obdelavo od
koder koli, kadar koli in na
kakršen koli način, da ne bodo
omejeni na delo pri svoji delovni
mizi s službenim računalnikom.

ZAJEMANJE
Optimizirajte digitalizacijo dokumentov z zmogljivimi zmožnostmi skeniranja 3. izdaje
naprav imageRUNNER ADVANCE tretje generacije. Istočasno obojestransko skeniranje
zagotavlja hitre rezultate, vključena pa je tudi standardna podpora za skeniranje in pretvorbo
dokumentov v oblike PDF, Microsoft® Word in Microsoft® PowerPoint, ki omogočajo iskanje.
UPRAVLJANJE
IN OBDELAVA

Optimizirajte informacijske procese z brezhibno integracijo v vrsto zmogljivih programskih
oprem družbe Canon in drugih ponudnikov, kar omogočata vdelani platformi za programe
MEAP in MEAP Web.

IZHODNA ZMOGLJIVOST
Digitalne izhodne dokumente lahko enostavno in varno pošiljate številnim prejemnikom za
skupno rabo, arhiviranje ali tiskanje z rešitvami 3. izdaje naprav imageRUNNER ADVANCE
tretje generacije.
Portfelj 3. izdaje naprav imageRUNNER ADVANCE tretje generacije nudi tudi prožne
možnosti končne obdelave, kot sta spenjanje in vstavitev dokumentov, vse to pa vam v
kombinaciji s Canonovo programsko opremo za objavljanje iW Desktop omogoča, da sami
ustvarite in izdelate visokokakovostne dokumente profesionalnega videza.
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INTEGRIRANA REŠITEV ZA
VSAKO PODJETJE
Canonove integrirane rešitve vam omogočajo nadzor nad dostopanjem do naprave, uveljavljanje
pravil tiskanja, spremljanje tiskanja in omejitev uporabe za posamezne uporabnike.

uniFLOW ZA SMB
uniFLOW CAPTURE

uniFLOW

uniFLOW ONLINE
UNIVERZALNI
UPRAVITELJ
PRIJAV
Št. naprav: 1–5
Osnovni izhodni nadzor za
mala podjetja
Rešitev v napravi
STANDARDNA FUNKCIJA
NAPRAVE*

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
Neomejeno število naprav

Neomejeno število naprav

Št. naprav: 1–25

Rešitev z osnovnim
nadzorom zajema in
izhodov, ki je idealna za
mala podjetja

Neomejeno število
uporabnikov in naprav/
moduli za tiskanje in
skeniranje/idealno za mala
podjetja kot tudi globalne
poslovne organizacije

Izboljšana rešitev nadzora
zajema in izhoda, idealna
za mala in srednja podjetja/
samostojni moduli za
zahteve pri tiskanju in
skeniranju

Napredna rešitev nadzora
zajema in izhoda s številnimi
možnostmi za srednje velika
podjetja kot tudi globalne
poslovne organizacije/
zmogljivosti za pisarne in
tiskarne.

Rešitev v oblaku

Rešitev v oblaku

Rešitev v strežniku

Rešitev v strežniku

STANDARDNA FUNKCIJA
NAPRAVE**

UPORABNIŠKA
NAROČNINA

UPORABNIŠKA
LICENCA

UPORABNIŠKA
LICENCA

Št. naprav: 1–10

Za več informacij o naši ponudbi rešitev se obrnite na naše lokalne zastopnike ali preberite našo
brošuro uniFLOW Online.
* Potrebna je namestitev, aktivacija in nastavitev.
** Potrebna je aktivacija in nastavitev.
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ZAKAJ CANON?
STROKOVNO ZNANJE
Blagovna znamka Canon uživa globalno zaupanje,
ima več kot 80 let izkušenj, v desetih letih pa je na
svetovni ravni ustvarila promet v višini 30,5 milijarde
ameriških dolarjev. Edinstven način zagotavljanja
strojne opreme, programske opreme in storitev pri
samo enem zaupanja vrednem dobavitelju omogoča
stalno dobičkonosnost.

TRAJNOST
Sestavni del Canonove poslovne filozofije Kyosei,
ki pomeni način življenja in dela za skupno
dobro, je naša predanost okolju, ki se odraža
tudi v zasnovi naših izdelkov in naši proizvodnji.
S pomočjo našega sistema za ocenjevanje
življenjskega cikla (Life Cycle Assessment –
LCA) smo zmanjšali emisije ogljikovega dioksida,
tako da smo se osredotočili na vse posamezne
ravni življenjskega cikla izdelka.
INOVATIVNOST
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Naši izdelki in storitve vključujejo pametnejše
načine za zmanjšanje ogroženosti informacijske
varnosti na minimum. Canonova predanost
pionirski tehnologiji je vodila h globalnim
prizadevanjem na področju raziskav in razvoja za
ohranitev našega vodilnega položaja na področju
tehnoloških inovacij.

