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PÅLITELIGHET, SIKKERHET OG HØY PRODUKTIVITET
FRA EN A3 FLERFUNKSJONS FARGESKRIVER
Maksimal driftstid og forenklet vedlikehold med uovertruffen holdbarhet

PRODUKTIVITET

SIKKERHET

KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD

BRUKEROPPLEVELSE

NETTSKYTILKOBLING

BÆREKRAFT
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PRODUKTIVITET
• Rask oppvarmingstid starter
utskriftsproduksjonen raskere
• Skriv ut på en rekke ulike medietyper og
-størrelser kontinuerlig i store volumer
• Tilpass konfigurasjonen av brukerskjermen
for å effektivisere dokumentbehandlingen
• Effektiviser dokumentetterproduksjonen med
valgfrie etterbehandlingsalternativer, inkludert
økonomisk stifting, stifting og hulling
BRUKEROPPLEVELSE
• Den brukervennlige og svært lesbare
berøringsskjermen på 7 tommer sørger
for intuitiv håndtering
• Optimaliser arbeidsflyter for utskrift, kopiering,
skanning og sending av dokumenter med
ettrykksbetjening
• Kombiner flere innstillinger i én knapp
for superrask dokumentbehandling
• Gjenta tidligere jobber med ett knappetrykk
med innstillingen for tidslinjehistorikk

SIKKERHET

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

• Beskytt data og dokumenter med PDF-kryptering,
tvungen utskrift og brukergodkjenning
• Beskytt enhetssystemer mot ukjente trusler
med innebygd McAfee Protected Control
• Beskytt nettverket og nettskyen med sikre
tilkoblinger til eksterne enheter
• Effektiviser sikkerhetsadministrasjonen med
SIEM-støtte, revisjonslogger og automatisk
sertifikatoppdatering
NETTSKYTILKOBLING
• Lagre skannede dokumenter i e-post eller
Google Drive / Google Workspace ved hjelp
av personlig tilpassede arbeidsflyter med
uniFLOW Online Express
• File Assist navngir, sorterer og oppretter
en mappestruktur for filer automatisk
• Skriv ut trådløst fra mobile enheter, med
støtte for Apple AirPrint og Mopria
• Legg til ekstra funksjonalitet for mobilutskrift og
-skanning med Canons PRINT Business-app

• Reduser administrativt arbeid gjennom ekstern
diagnostikk, automatiske måleravlesninger og
overvåking av forbruksartikler
• Automatiske fastvareoppdateringer sørger for at
enhetene er oppdatert med de nyeste funksjonene
• Begrens privat bruk og papiravfall, og
administrer brukerpåloggingsinformasjon
sentralt, med flåtestyrings administrasjon
BÆREKRAFT
• Rediger utskriftsinnstillinger på enhetsnivå
for å redusere papir- og toneravfall
• Konvertering av dokumenter til digitale filer
reduserer papirforbruket
• Med alternativet for økonomisk stifting er det
mulig å redusere forbruksartiklene ytterligere
• Energibesparende funksjoner, for eksempel
hvilemodus, bidrar til å redusere strømforbruket

RASKE FAKTA
• Utskrift, kopiering, skanning og sending
• 7-tommers WVGA-fargeberøringsskjerm
• Ettrykksbetjening med knapper for tidslinje
og delt/personlig
• Utskriftshastighet på opptil 26 sider per minutt
• Støtte for en rekke ulike medietyper og størrelser
• uniFLOW Online Express* – en nettskybasert
løsning for utskriftsadministrasjon
• Automatisk navngiving, sortering og
mappestruktur med Filing Assist**

• Dokument-, enhets- og nettverkssikkerhet gjennom
McAfee Protected Control, TLS1.3 og SIEM-støtte
• Enkelt vedlikehold med automatiske
fastvareoppdateringer
• Etterbehandlingsalternativer inkluderer økonomisk
stifting, stifting og hulling

*Krever aktivering
**Tilgjengelig med abonnement på uniFLOW Online Cloud-basert løsning for utskriftsadministrasjon

TJENESTER
KJERNE
Utfør rutinemessige kontoroperasjoner
på en sikker og enkel måte med innebygd
programvare som uniFLOW Online
Express, Microsoft Universal Print og
andre tjenester som tilbyr fullstendig
vedlikehold og støtte for enheten

TILPASSET
PROGRAMVARE
MASKINVARE

Velg en skreddersydd løsning som
oppfyller ethvert forretningsbehov ved å
fjerne unødvendig utskriftsadministrasjon.
Rådfør deg med Canons eksperter
for å finne passende administrerte
utskriftstjenester.

TJENESTER

FORBEDRET
Utvid nettskymulighetene med uniFLOW,
Canons alt-i-ett-system for
utskriftsadministrasjon
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