Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C5800"

LIDHJE TË SIGURTA, TRANSFORMIM DIXHITAL
PERFORMANCË OPTIMALE DHE PRAKTICITET I PAKRAHASUESHËM NGA TEKNOLOGJI NOVATORE
E ardhmja e biznesit është dixhitale. "Canon imageRUNNER ADVANCE DX" është gjenerata e re e pajisjeve inteligjente
shumëfunksionale, projektuar për të mbështetur dhe përshpejtuar çdo hap të transformimit tuaj dixhital. Krijuar me
"Canon imageRUNNER ADVANCE DNA", softuerët dhe teknologjia e fjalës së fundit shkojnë krah për krah në
dixhitalizimin, automatizimin dhe optimizimin e proceseve të punës të orientuara drejt përmbajtjeve.
Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800 nga Canon është edhe më e shpejtë, duke sjellë 70 ppm shpejtësi printimi
të kombinuar me skanim në 270 ipm. Rritja e mëtejshme këtij produktiviteti të lartë, trajtimi i përmirësuar i materialit
mbështet formate më të vogla letre dhe kapacitete të zgjeruara finicioni. uniFLOW Online Express, i cili vjen si standard,
ofron lidhje me retë kompjuterike dhe menaxhim të printimit, ndërsa procesimi intuitiv i dokumenteve sjell një prakticitet
të përsorur për digjitalizimin e dokumenteve. Punoni në mënyrë fleksibël nga kudo me instalim të shpejtë dhe mirëmbajtje
të lehtë, plus funksionim më të qetë të përgjithshëm dhe qëndrueshmëri të përmirësuar.
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Printim dhe skanim i shpejtë me shpejtësi printimi deri në 70
ppm dhe skanimi deri në 270 ipm.
Funksionet me bazë reje kompjuterike, si Filing Assist nga
uniFLOW Online* përshpejtojnë transformimin digjital me
skedimin automatik të dokumenteve.
Funksioni kundër vijëzimit, pikasja e mbushjes së shumë
fletëve dhe heqja e faqeve bosh zvogëlojnë kohën e
procesimit dhe përmirësojnë performancën e skanimit.
Dalja reaguese e fotokopjes së parë minimizon ndërprerjet
e punës për përdoruesit dhe përmirëson produktivitetin për
punët e printimit dhe të skanimit.
Videot e mirëmbajtjes së përdoruesve e bëjnë të lehtë për
përdoruesit kryerjen e rregullimeve të shpejta, si p.sh.
spastrimin e bllokimeve të letrës.
Ndërveprimi minimal me pajisjen është i aktivizuar në të gjithë
aplikacionin Canon PRINT Business ose vijën kohore të integruar
në ndërfaqen kryesore, e cila thjeshton proceset e përdorura më
shpesh dhe ruan produktivitetin me një punë fleksibël hibride.
Mbështetja më e madhe për llojet e letrave të kombinuara
zvogëlon detyrat e përgatitjes manuale dhe lejon skanimin
në grupe të madhësive të ndryshme me të njëjtën gjerësi A3, A4, A4R dhe A5.
Finicioni i përmirësuar me Eco Staple zvogëlon kohën
e përgatitjes dhe të menaxhimit për dokumentet.

•

Softueri standard me bazë reje kompjuterike uniFLOW Online
Express (uFOE) ofron një zgjidhje të vetme të integruar për
të rritur sigurinë e pajisjes dhe për të thjeshtuar menaxhimin
e printimeve
Platforma "Canon MEAP" optimizon proceset duke u
integruar me zgjidhjet për menaxhimin e regjistrim-realizimit
të dokumenteve dhe aplikacioneve të ndryshme si "uniFLOW
Online"*, "AirPrint", "Mopria", "Universal Print by Microsoft"
dhe "Canon PRINT Business".

•

•

•
•
•
•

•

•

Pesha më e lehtë e pajisjes zvogëlon kohën e instalimit që
përdoruesit të mund të fillojnë ta përdorin pajisjen më shpejt.
Mirëmbajtje e lehtë dhe më pak ndërprerje pune nga një
kombinim i zbatimit të funksioneve dhe të teknologjisë më
të mirë në katalogun tonë imageRUNNER DX.
Shërbimi i Mbështetjes së Instalimit zbaton informacionin
e konfigurimit nga një databazë reje kompjuterike gjatë
instalimit, në mënyrë që përdoruesit të mund të fillojnë t'i
vënë pajisjet më herët në punë.
QËNDRUESHMËRI

Siguroni konfidencialitetin e informacionit dhe sigurinë në
gjithë rrjetin me anë të IPsec dhe funksionit të murit mbrojtës.
Konfiguroni autentikimin e pajisjeve, autentikimin me dy
elemente dhe kufizimet e funksioneve të pajisjeve, si për masat
e sigurisë në pajisje, ashtu edhe me bazë reje kompjuterike.
Skanimi i enkriptuar i PDF-ve mundëson sigurinë e
dokumenteve gjatë procesit të skanimit.
Kaloni në "uniFLOW Online"* për printim të përmirësuar e të
sigurt, printim portativ dhe printim nga vizitorët nga çdo pajisje.
Kombinimi i verifikimit të sistemit në nisje dhe i "McAfee
Embedded Control Software" siguron që funksionim i pajisjes
të mos cenohet kurrë nga modifikimi i firmuerit dhe i
aplikacioneve, gjithçka në kohë reale.
TPM 2.0 ofron teknologji më të fortë enkriptimi për të
mbrojtur të dhënat kritike.
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MUNDËSI SERVISI

Skanoni dhe printoni dokumente kudo që të jeni me lidhjet e
përmirësuara në renë kompjuterike, ofruar për prakticitet me
formate të ripërdorshme printimi.
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LIDHJE NË RENË KOMPJUTERIKE

•

•

Kurseni kosto dhe rrisni kohën e përdorimit të pajisjes me
përmirësime novatore në pjesët fizike që zëvendësohen më
shpesh, si pjesë e angazhimit tonë për të përmirësuar
vazhdimisht teknologjinë tonë.

Më pak konsum energjie, më pak peshë dhe më pak
zhurmë zvogëlojnë ndikimin e pajisjes në mjedis.
Riaktivizimi më i shpejtë nga gjendja pasive përfshin
modalitetin e nisjes së shpejtë 4-sekondëshe dhe ndezjen
6-sekondëshe, duke përdorur më pak energji dhe duke bërë
kursime të kostove operative.
Sigurohet funksionim më i qetë kur printoni nga të gjithë
sirtarët e letrës dhe dyanëshe, me më pak shqetësim nga
zhurma në mjediset e zyrës.
Vlerat më të mira të TEC minimizojnë kostot e funksionimit,
veçanërisht në raste flote pajisjesh, duke siguruar një ulje
prej 15% të konsumit të energjisë krahasuar me modelet
e mëparshme.
Teknologjia e përmirësuar e tonerit vjen me pikë më të ulët
shkrirjeje, kështu që më përdoret më pak energji kur pajisja
është aktive.
Pesha më e lehtë e pajisjes mbështet qëndrueshmërinë duke
zvogëluar materialet në prodhim dhe duke zvogëluar
kërkesat e transportit.

* "uniFLOW Online" ofrohet si abonim me bazë reje kompjuterike për nxjerrje dokumentesh dhe administrim të regjistrimeve. Sipas nevojave të biznesit, përdoruesit mund të kalojnë në "uniFLOW Online" për të shkyçur një larmi
përfitimesh të avancuara, mes të cilave: Siguri më të lartë me mënyra autentikimi të përdoruesve. Procese të personalizuara pune për përmirësimin e produktivitetit. Mbetje më të pakta duke i anuluar punët që në pajisje. Një panel intuitiv
në renë kompjuterike për të shfrytëzuar të dhëna në kohë reale. Kontroll më i madh mbi aksesin dhe përdorimin, për të reduktuar kostot e printimit.
SHËNIM - Karakteristika të caktuara aktivizohen vetëm me kombinimin e imageRUNNER ADVANCE DX dhe të uniFLOW Online
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FAKTE TË SHPEJTA
• Formati: A3 me ngjyra
• Kapaciteti i mbushjes me letër (maks.):

• Shpejtësia e printimit: 40-70 ppm
• Shpejtësia e skanimit: 270 ipm (A4)

•

• Gjuhët e printimit: UFRII, PCL6,

•
•
•

6350 fletë
Koha e nxehjes: 4 sekonda e poshtë
(Quick Start Mode)
Mundësitë e finicionit: Collate, Group, Offset,
Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple,
Staple On Demand
Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS,
TIFF, JPEG dhe XPS.
Opsionale: EFI Fiery Embedded

Adobe® PostScript 3™
• Rezolucioni i printimit: 1200×1200
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Produktiviteti i lartë ofrohet me shpejtësi printimi të fjalës së
fundit dhe teknologji novatore të skanimit.
Aftësitë e përmirësuara të finicionit dhe më shumë mbështetje për lloje
letre, përmirësim i administrimit të materialeve dhe cilësi prodhimi.
Punoni në mënyrë fleksibël nga kudo me aplikacione si Canon
PRINT Business.
Printimi pa prekje minimizon komandat e përbashkëta të
përdoruesve duke njohur punët e shpeshta dhe duke krijuar një
vijë të personalizuar kohore për përdoruesin.
Besueshmëria e pajisjes sigurohet nga aftësia e shtuar e shërbimit,
me instalim të shpejtë dhe mirëmbajtje të lehtë.
Skanimi automatik, kërkimi dhe ruajtja e cikleve të punës
digjitalizojnë në mënyrë efikase dokumentet me aplikacione si
OneDrive, SharePoint, Concur, DropBox.
Softueri i resë kompjuterike uniFLOW Online Express ndihmon në
ruajtjen e produktivitetit të vazhdueshëm në të gjithë punën hibride.
Zvogëloni ndikimin në mjedis dhe shqetësimet në ambientin e
punës me printim dhe skanim më të qetë.
Softueri "McAfee Embedded Control" së bashku me funksione të
tjera sigurie ofron një qetësi të plotë mendore dhe një mbrojtje
360° që mbulon dokumentin, rrjetin dhe pajisjen

ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

SHËRBIME TË
MENAXHUARA PRINTIMI

PAJISJET ME
MBËSHTETJE PËR RETË
KOMPJUTERIKE

BASHKËPUNIM NË
AMBIENTIN E PUNËS

Shërbime të përmirësuara

Advanced Services

Zgjidhjet e automatizimit të proceseve

Shërbime bazë

Zgjidhjet e përparuara të regjistrimit

Advanced Services
Zgjidhjet e lidhjes me
retë kompjuterike

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të
krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit
të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.
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