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TILLFÖRLITLIGHET, SÄKERHET OCH HÖG PRODUKTIVITET
FRÅN EN A3-MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG
Maximera drifttiden och förenkla underhållet med oöverträffad tålighet av enheten

PRODUKTIVITET

SÄKERHET

KONTROLL OCH
UNDERHÅLL

ANVÄNDARUPPLEVELSE

MOLNANSLUTNING

HÅLLBARHET
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PRODUKTIVITET
• Snabb uppvärmningstid startar
utskriftsproduktionen snabbare
• Skriv ut en mängd olika materialtyper och
storlekar, kontinuerligt i stora volymer
• Anpassa användarens skärmkonfiguration för att
förbättra dokumentbehandlingens effektivitet
• Effektiv efterproduktion av dokument med
efterbehandlingsalternativ som tillval, bland
annat ekohäftning, häftning och hålslagning
ANVÄNDARUPPLEVELSE
• Den 7 tums stora touchskärmen ger en tydlig
bildåtergivning och utmärkt användbarhet för
intuitiv hantering
• Optimera arbetsflöden för utskrift, kopiering,
scanning och sändning av dokument med en
enda knapptryckning
• Kombinera flera inställningar i en enda knapp
för supersnabb dokumentbehandling
• Upprepa föregående jobb med en knapptryckning
med inställningshistoriken Tidslinje

SÄKERHET

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

• Skydda data och dokument med PDFkryptering, vänteläge för utskrift och
användarautentisering
• Skydda enhetssystem från okända hot
med inbyggt McAfee Protected Control
• Skydda nätverket och molnet med säkra
anslutningar till externa enheter
• Effektivisera säkerhetshanteringen med
SIEM-stöd, granskningsloggar och automatisk
uppdatering av certifikat
MOLNANSLUTNING
• Spara scannade dokument till din e-post eller
Google Drive/Google Workspace genom att
använda anpassade arbetsflöden med
uniFLOW Online Express
• Arkiveringshjälp namnger, sorterar och skapar
automatiskt en mappstruktur för filer
• Skriv ut trådlöst från mobila enheter, med stöd
för Apple AirPrint och Mopria
• Lägg till extra funktioner för mobil utskrift och
scanning med Canons PRINT Business-app

• Minskad administrativ belastning med
fjärrdiagnostik, automatiserade mätarställningar
och övervakning av förbrukningsartiklar
• Automatiska uppdateringar av firmware ser till
att enheterna har de senaste funktionerna
• Begränsa privat användning och pappersavfall
samt hantera användarnas
inloggningsinformation centralt med
batchhantering
HÅLLBARHET
• Redigera utskriftsinställningarna på enhetsnivå
för att minska slöseri av papper och toner
• Konvertering av dokument till digitala filer
minimerar pappersförbrukningen
• Alternativet ekohäftning minskar användningen
av förbrukningsartiklar ytterligare
• Energisparfunktioner, som viloläge, bidrar till att
minska strömförbrukningen

KORTA FAKTA
• Skriv ut, kopiera, scanna och skicka
• 7 tums WVGA-färgtouchskärm
• Hantering med en knapptryckning med
knapparna Tidslinje och Delat/Personligt
• Utskriftshastigheter på upp till 26 sid/min
• Stöd för en mängd olika typer och storlekar
av utskriftsmaterial
• uniFLOW Online Express* molnbaserad lösning
för utskriftshantering
• Namnge, sortera och skapa mappstruktur
automatiskt med Arkiveringshjälp**

• Dokument-, enhets- och nätverkssäkerhet från
funktionerna McAfee Protected Control, TLS1.3 och
SIEM-stöd
• Enkelt underhåll med automatiska uppdateringar
av firmware
• Efterbehandlingsalternativ omfattar ekohäftning,
häftning och hålslagning

* kräver aktivering
** tillgänglig med prenumeration på uniFLOW Online molnbaserad lösning för utskriftshantering

TJÄNSTER
KÄRNA
Utför rutinuppgifter på ett säkert och
enkelt sätt med inbäddad programvara,
bland annat uniFLOW, Microsoft Universal
Print och andra tillgängliga tjänster som
erbjuder heltäckande enhetsunderhåll och
-support

BEPRÖVAD
PROGRAMVARA
MASKINVARA

Välj en skräddarsydd tjänst som passar ditt
företags behov genom att ta bort onödiga
arbetsbördor för utskriftshantering.
Rådgör med Canons experter om dina
specifika krav för att hitta ett passande
Managed Print Services-alternativ

TJÄNSTER

FÖRBÄTTRAD
Utöka molnfunktionerna med uniFLOW,
Canons allt-i-ett-utskriftshanteringssystem
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