Řada imageRUNNER ADVANCE DX C478

ZABEZPEČENÉ PŘIPOJENÍ, DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
CLOUDOVÝ SOFTWARE A INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE PRO BEZPEČNOU SPOLUPRÁCI ODKUDKOLI
Budoucnost podnikání spočívá v digitalizaci. Řada Canon imageRUNNER ADVANCE DX je novou generací inteligentních multifunkčních
zařízení, která vám umožní rychle podniknout veškeré kroky k digitální transformaci. Nejmodernější technologie a software, které v sobě
nesou DNA řady imageRUNNER ADVANCE od společnosti Canon, spolupracují ruku v ruce a digitalizují, automatizují a optimalizují
pracovní postupy zaměřené na obsah.
Řada imageRUNNER ADVANCE DX C478 od společnosti Canon nabízí rychlá a produktivní barevná multifunkční zařízení pro formát
A4, která urychlují digitalizaci dokumentů a digitální pracovní postupy. Provoz šetrný k životnímu prostředí přináší lepší udržitelnost
a splňuje potřeby hybridní kanceláře. Zařízení se vyznačuje nenáročnou údržbou a kompaktním designem: tonerová kazeta
„vše v jednom“ prodlužuje dobu provozuschopnosti, zatímco díky malému půdorysu se zařízení všude bez problémů vejde, včetně
kanceláří s nedostatkem volného místa.
Pokročilé možnosti konečných úprav a inovativní technologie poskytují zjednodušené pracovní postupy k zajištění vysoké produktivity,
zatímco zařízení a data jsou chráněna bezpečnostním šifrováním, zahrnujícím mimo jiné software McAfee Embedded Control. Díky
přechodu na řešení uniFLOW Online toto zařízení navíc nabízí lepší připojení ke cloudu a dokonalejší digitalizaci dokumentů*.
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Řada imageRUNNER ADVANCE DX C478
PRODUKTIVITA

PŘIPOJENÍ KE CLOUDU

•
•
•
•
•

Zálohování adresářů, nastavení zařízení a informací v cloudu
zajišťuje rychlé obnovení v případě ztráty dat
Bezpečná spolupráce a možnost přistupovat k opakovaně
použitelným formátům dokumentů odkudkoli a kdykoli na
libovolném zařízení
Cloudové řešení uniFLOW Online Express, které je součástí
standardní dodávky, zjednodušuje správu tisku a zvyšuje
zabezpečení zařízení
Omezení opakujících se ručních úloh a dokonalejší pracovní
postupy díky vylepšeným funkcím, jako je Pomocník pro
archivaci, což je funkce v uniFLOW Online*
Optimalizace pracovních postupů pomocí integrovaných
aplikací pro digitalizaci dokumentů a správu výstupu, jako
jsou uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Univerzální tisk od
společnosti Microsoft a aplikace Canon PRINT Business

Tonerová kazeta „vše v jednom“ zkonstruovaná pro výměnu
bez vzniku nepořádku, odhad životnosti spotřebního
materiálu a uživatelská videa k provádění údržby zjednodušují
údržbu zařízení a pomáhají zkrátit prostoje

•

Inovativní mechanismus podávání papíru a automatické
odstraňování prázdných stránek zajišťují rychlé a vysoce
kvalitní skenování rychlostí 190 obr./min (A4)
Automatizované pracovní postupy skenování, ukládání
a vyhledávání zlepšují uživatelský komfort, rychlost
a přesnost procesu
Efektivní zpracování dokumentů využívá opakovaně
použitelné formáty, automatické přiřazovaní názvů souborů
z dat čárových kódů, převody do formátů sady Office
a technologii OCR od společnosti IRIS v cloudu či v zařízení
Vhodné pro prostředí s vysokou produktivitou, včetně
vzdělávacích, státních, právních a realitních institucí

•
•
•

UDRŽITELNOST

•
•
•
•

Tichý provoz automatického podavače dokumentů
minimalizuje rušení ostatních pracovníků v kanceláři,
což je ideální pro hybridní pracovní prostředí
Digitální pracovní postupy podporují kanceláře, ve kterých
nejsou používány papírové dokumenty nebo jsou používány
pouze v omezené míře
Omezte množství vyprodukovaného odpadu skenováním ve
vysoké kvalitě, kdy je vám k dispozici digitální korekce sklonu
a inovované skenovací sklo odolné proti skvrnám
Nízká spotřeba energie a snížené emise zmenšují uhlíkovou
stopu a provozní náklady

UNIVERZÁLNÍ DESIGN

•

•
•

Kompletní sada funkcí zabezpečení bez nutnosti
instalovat další doplňky díky vestavěným prostředkům,
jako je čtečka karet IC pro ověřování uživatelů
Kompaktní design nenápadně zapadne do každého typu
prostředí, ať už zařízení umístíte na přepážku, nebo
přímo na podlahu

ZABEZPEČENÍ

•
•
•
•
•
•

Šifrované úložiště dat SSD zajišťuje důvěrnost a zabezpečení
informací
Všestranné zabezpečení zahrnuje funkce protokolu IPsec
a brány firewall pro ochranu před vnějšími útoky
Zranitelnost zařízení minimalizují také software McAfee
Embedded Control a systém ověřování integrity při spuštění
Ověřování na zařízení, dvoufázové ověřování a omezení funkcí
zařízení řídí přístup uživatelů přímo na zařízení a v cloudu
Modul TPM 2.0 poskytuje silnější technologii šifrování pro
ochranu důležitých dat
Možnost přechodu na uniFLOW Online* sebou přináší výhody
v podobě zabezpečeného tisku, tisku z mobilních zařízení
a tisku pro hosty z jakéhokoli zařízení

*uniFLOW Online je dostupný jako cloudové předplatné vázané na zařízení pro správu výstupu a snímání dokumentů (Document Output and Capture Management) Na základě potřeb firmy lze přejít na uniFLOW Online a získat tak řadu
pokročilých výhod, mezi které patří: zvýšené zabezpečení pomocí různých způsobů ověřování uživatelů, individuálně přizpůsobené pracovní postupy pro zvýšení produktivity, snížené plýtvání uvolňováním úloh v zařízení, intuitivní
cloudový ovládací panel pro využívání dat v reálném čase a rozsáhlejší kontrola nad přístupem a používáním za účelem snížení nákladů na tisk.
POZNÁMKA – některé funkce jsou povoleny pouze v kombinaci zařízení iR-ADV DX a řešení uniFLOW Online

•

RYCHLÝ PŘEHLED
• Formát: barevný formát A4
• Kapacita zásobníku papíru (max.): 2 100 listů
• Doba zahřívání: 4 sekundy nebo méně
(režim rychlého spuštění)
• Možnosti konečných úprav: kompletování,
seskupování, posouvání*, sešívání*

• Rychlost tisku: 47 str./min (A4)
• Rychlost skenování: 190 obr./min (formát A4)
• Jazyky tiskárny: UFR II, PCL6, Adobe®
PostScript 3™

• Rozlišení tisku: 600 × 600 až 1 200 × 1 200

(*k dispozici pouze u modelu C478iZ)

•
•
•
•

• Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF,
JPEG a XPS

•
•
•
•

Všestranné zabezpečení zahrnuje šifrované úložiště dat SSD, modul
TPM 2.0 a software McAfee Embedded Control pro ochranu dokumentů,
sítě a zařízení
O přesné skenování vysokou rychlostí se stará inovativní mechanismus
podávání papíru a skenovací sklo odolné proti skvrnám od společnosti Canon
Digitální pracovní postupy umožňují efektivní a intuitivní skenování,
vyhledávání, ukládání a sdílení dokumentů prostřednictvím aplikací
OneDrive, SharePoint, Concur a Dropbox
Jednoduchá údržba zařízení zkracuje prostoje díky tonerové kazetě „vše
v jednom“, odhadu životnosti spotřebního materiálu a uživatelských videí
k údržbě
Standardně poskytované cloudové řešení uniFLOW Online Express
zajišťuje centrální správu nastavení tisku a analýzu využívání zařízení
Vylepšené připojení ke cloudu nabízí zabezpečenou spolupráci a přístup
k opakovaně použitelným formátům dokumentů odkudkoli
Menší dopad na životní prostředí uspokojuje požadavky na udržitelnost
a náklady díky nízké spotřebě energie a snížení emisí
Tichý provoz automatického podavače dokumentů minimalizuje rušení
ostatních pracovníků v kanceláři v hybridních pracovních prostředích
Kompaktní design s možností umístění na přepážku nebo jako samostatně
stojícího zařízení v libovolném typu prostoru
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Služby pro digitální transformaci (DTS) společnosti Canon spojují přední hardware a software do integrovaného technologického ekosystému
navrženého k podpoře zákazníků při digitální transformaci. Tato nabídka kombinuje řešení pro řízení tiskových služeb a spolupráci na pracovišti
a pomáhá tak uživatelům získat přehled a kontrolu nad celým životním cyklem dokumentů.
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