الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Series

االتصال بأمان والتطور الرقمي

أداء مثالي وتجربة مستخدم ال مثيل لها من التقنيات المبتكرة
يُشكل التطور الرقمي مستقبل األعمال .وتمثل  imageRUNNER ADVANCE DXمن  Canonالجيل الجديد من األجهزة الذكية المتعددة الوظائف والمصممة لدعم كل مرحلة من مراحل
التطور الرقمي وزيادة سرعتها .تعمل التقنيات والبرامج المتطورة ،التي تم تصميمها وفقًا ألساس عمل أجهزة  imageRUNNER ADVANCEلدى  ،Canonجنبًا إلى جنب لتحسين آليات
العمل التي تركز على المحتوى وتشغيلها تلقائيًا وبطريقة رقمية.
تتميز الفئة  imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Seriesمن  Canonبسرعة أكبر ،حيث إنها توفر سرعة طباعة تبلغ  70صفحة في الدقيقة باإلضافة إلى المسح
الضوئي بمعدل  270صورة في الدقيقة .ومن خالل تعزيز هذه اإلنتاجية المتزايدة ،تدعم معالجة الوسائط المحسّنة تنسيقات أنواع الورق األصغر وإمكانات اإلنهاء المحسّنة .ويوفر برنامج
 uniFLOW Online Expressالمتاح كميزة أصلية إمكانية االتصال بالشبكة السحابية وإدارة مهام الطباعة ،بينما توفر معالجة المستندات البسيطة تجربة مستخدم سلسة لتحويل المستندات
إلى ملفات رقمية .ويمكنك العمل بمرونة من أي مكان بفضل التركيب السريع والصيانة السهلة ،باإلضافة إلى التشغيل الشامل األكثر هدو ًءا واالستدامة المحسّنة.

اإلنتاجية

األمان

إمكانية االتصال بالشبكة السحابية

الصالحية التشغيلية

االستدامة

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Series
اإلنتاجية
•تصل سرعة الطباعة إلى  70صفحة في الدقيقة ،وتصل سرعة المسح الضوئي إلى  270صورة
في الدقيقة.
•تعمل الميزات المستندة إلى الشبكة السحابية مثل أداة  Filing Assistمن uniFLOW
 *Onlineعلى تسريع التطور الرقمي من خالل حفظ المستندات تلقائيًا.
•تعمل ميزات مثل الحماية من الخطوط واكتشاف التغذية المتعددة وإزالة الصفحات الفارغة على
تقليل وقت المعالجة وتحسين أداء المسح الضوئي.
•تقلل مخرجات النسخ األولى التفاعلية وقت التوقف عن العمل بالنسبة إلى المستخدمين وتحسّن
إنتاجية مهام الطباعة والمسح الضوئي.
•توجد مقاطع فيديو للتدريب على الصيانة تتيح للمستخدمين إدارة اإلصالحات السريعة ،مثل إزالة
انحشار الورق.
•يتم تمكين الحد األدنى من التفاعل مع األجهزة من خالل تطبيق Canon PRINT Business
أو المخطط الزمني المدمج على واجهة المستخدم الرئيسية ،وهذا يعمل على تبسيط العمليات
الشائعة والحفاظ على اإلنتاجية من خالل العمل المختلط المرن.
•يقلل الدعم األكبر ألنواع الورق المختلط مهام التحضير اليدوي ويسمح بإجراء المسح الضوئي
على دفعات بأحجام مختلفة والعرض نفسه ،وهي  A3و A4و A4Rو.A5
•تقلل إمكانات إنهاء التدبيس االقتصادي المحسّنة وقت تحضير المستندات وإدارتها.

•يساعد نظام  MEAPاألساسي من  Canonفي تحسين العمليات من خالل التكامل مع الحلول
المصممة خصوصًا إلدارة المستندات وتصويرها وإنتاجها ومع الكثير من التطبيقات مثل
 *uniFLOW Onlineو AirPrintو Mopriaو Universal Printمن Microsoft
و.Canon PRINT Business
األمان
•ضمان سرية المعلومات وأمانها عبر الشبكة بفضل بروتوكول  IPsecووظيفة جدار الحماية.
•إعداد مصادقة الجهاز والمصادقة الثنائية العوامل وقيود وظائف الجهاز إلجراءات األمان المتعلقة
بالجهاز والمستندة إلى الشبكة السحابية.
•يضمن المسح الضوئي بتنسيق  PDFالمشفر أمان المستندات في أثناء معالجة المسح الضوئي.
•الترقية إلى  *uniFLOW Onlineللحصول على طباعة آمنة ومحسّنة وطباعة عبر األجهزة
المحمولة وطباعة خارجية من أي جهاز.
•يضمن الجمع بين التحقق من النظام عند بدء التشغيل وبرنامج McAfee Embedded
 Controlعدم اإلضرار بوظائف الجهاز من خالل التالعب بالبرامج الثابتة والتطبيقات ،كل ذلك
في الوقت الفعلي.
•توفر وحدة  TPM 2.0تقنية تشفير أقوى لحماية البيانات المهمة.
الصالحية التشغيلية

إمكانية االتصال بالشبكة السحابية
•مسح المستندات ضوئيًا وطباعتها من أي مكان بفضل إمكانية االتصال بالشبكة السحابية المحسّنة،
باإلضافة إلى تنسيقات طباعة قابلة إلعادة االستخدام لتوفير سهولة االستخدام.
 )uFOE( uالمستند إلى الشبكة السحابية والمتاح
•يعمل برنامج  niFLOW Online Express
كميزة أصلية على توفير حل واحد متكامل لزيادة أمان الجهاز وتسهيل إدارة الطباعة.

•يقلل وزن الجهاز الخفيف وقت التركيب بحيث يتمكن المستخدمون من بدء استخدام الجهاز
بسرعة أكبر.
•صيانة سهلة ووقت توقف عن العمل أقل من خالل الجمع بين تطبيق أفضل الميزات
والتقنيات في مجموعة .imageRUNNER DX
•تطبق خدمة دعم التركيب معلومات اإلعدادات من قاعدة بيانات الشبكة السحابية في أثناء
التركيب بحيث يتمكن المستخدمون من بدء تشغيل األجهزة في أقرب وقت.
االستدامة
•يقلل استهالك الطاقة األقل والوزن األقل والضوضاء األقل التأثير البيئي للجهاز.
ثوان ووضع
•تتضمن استعادة وضع السكون بشكل أسرع وضع بدء التشغيل السريع لمدة 4
ٍ
ثوان باستخدام طاقة أقل وتوفير تكاليف التشغيل.
التشغيل لمدة 6
ٍ
•يتم الحفاظ على التشغيل األكثر هدو ًءا عند الطباعة من كل أدراج الورق والطباعة على
الوجهين ،وهذا ما يضمن تقليل الضوضاء في بيئات العمل المكتبية.
•تقلل القيمة األفضل لالستهالك النموذجي للكهرباء تكاليف التشغيل ،وال سيما في بيئات
المجموعات ،وهذا يوفر انخفاضًا بنسبة  %15في استهالك الطاقة مقارنة بالطرز السابقة.
•تتميز تقنية مسحوق الحبر المحسّنة بدرجة انصهار أقل ،لذا يتم استخدام طاقة أقل عندما
يكون الجهاز نش ً
طا.
•يدعم وزن الجهاز األخف االستدامة من خالل تقليل المواد المستخدمة في التصنيع وتقليل
متطلبات النقل.

•يمكن توفير التكاليف وزيادة وقت تشغيل الجهاز بفضل التحسينات المبتكرة التي تم إدخالها على
أجزاء األجهزة التي يتم استبدالها بشكل متكرر كجزء من التزامنا بتحسين تقنيتنا باستمرار.

*يتوفر  uniFLOW Onlineكاشتراك للشبكة السحابية يستند إلى الجهاز من أجل إدارة مخرجات المستندات والتصوير .ولتلبية احتياجات األعمال التجارية ،يمكن للمستخدمين الترقية إلى  uniFLOW Onlineلفتح آفاق جديدة أمام مجموعة من المزايا المتقدمة ،بما في ذلك :زيادة مستوى األمان باستخدام أساليب مصادقة المستخدم .آليات عمل مخصصة لزيادة اإلنتاجية.
تقليل نسبة الفاقد من خالل إصدار المهام من الجهاز .لوحة معلومات الشبكة السحابية البسيطة لالستفادة من البيانات في الوقت الحقيقي .المزيد من التحكم في إمكانية الوصول واالستخدام لتقليل تكاليف الطباعة.
مالحظة  -يتم تمكين ميزات معينة فقط مع مجموعة  imageRUNNER ADVANCE DXوuniFLOW Online

حقائق سريعة
•التنسيق :باأللوان مقاس A3
•سعة اإلمداد بالورق (الحد األقصى) 6350 :ورقة
ثوان أو أقل (مع وضع بدء التشغيل السريع)
•وقت اإلحماء4 :
ٍ
•إمكانات اإلنهاء :ترتيب ،تجميع ،أوفست ،تدبيس ،غرزة تجليد ،فتحة مثقبة،
تدبيس اقتصادي ،تدبيس حسب الطلب
•أنواع الملفات المدعومة PDF :و EPSو TIFFو JPEGوXPS
•اختياري :تضمين EFI Fiery

•سرعة الطباعة 70 - 40 :صفحة في الدقيقة
•سرعة المسح الضوئي 270 :صورة في الدقيقة (مقاس )A4
•لغات الطباعة،UFRII : ،PCL6Adobe® PostScript 3™
•دقة الطباعة1200 × 1200 :

•تم تمكين اإلنتاجية العالية من خالل سرعات الطباعة الرائدة في فئتها وتقنية المسح الضوئي المبتكرة.
•تدعم إمكانات اإلنهاء المحسّنة وأنواع الورق الكثيرة معالجة الوسائط المحسّنة وجودة اإلنتاج.
•يمكن العمل بمرونة من أي مكان باستخدام تطبيقات مثل .Canon PRINT Business
•تعمل ميزة الطباعة من دون اللمس على تقليل عناصر التحكم المشتركة المتاحة للمستخدم من خالل التعرف على
المهام الشائعة وإنشاء مخطط زمني مخصص للمستخدم.
•يتم ضمان موثوقية الجهاز من خالل الصالحية التشغيلية المحسّنة مع التركيب السريع والصيانة السهلة.
•تعمل آليات العمل التلقائية للمسح الضوئي والبحث والتخزين على تحويل المستندات إلى ملفات رقمية بفعالية باستخدام
تطبيقات مثل  OneDriveو SharePointو Concurو.Dropbox
•يساعد برنامج  uniFLOW Online Expressالمستند إلى الشبكة السحابية في الحفاظ على اإلنتاجية المستمرة
عبر العمل المختلط.
•يمكن تقليل التأثير البيئي وتعطل مكان العمل من خالل الطباعة والمسح الضوئي األكثر هدو ًءا.
•يوفر برنامج  McAfee Embedded Controlإلى جانب ميزات األمان األخرى راحة بال تامة وحماية شاملة
ومتكاملة تشمل المستندات والشبكات واألجهزة.

حلول مخصصة لمواجهة كل التحديات

خدمات الطباعة
المدارة

األجهزة الممكّنة
الستخدام الشبكة السحابية

التعاون في
مكان العمل

service S Advanced

حلول التشغيل التلقائي للمعالجة
service S Advanced

الخدمات األساسية

حلول التصوير المتقدمة

الخدمات المحسّنة

حلول االتصال بالشبكة السحابية

تجمع خدمات التطور الرقمي ( )DTSمن  Canonبين األجهزة والبرامج الرائدة لدينا في نظام بيئي تكنولوجي متكامل مصمم لدعم رحلة التطور .ويجمع هذا العرض بين خدمات الطباعة المدارة وحلول التعاون في مكان العمل لمساعدتك في
الحصول على الشفافية والتحكم في دورة حياة المستند بالكامل.
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