imageRUNNER ADVANCE DX 717/617/527 -sarja

TURVALLISILLA YHTEYKSILLÄ KOHTI
DIGITALISAATIOTA

INNOVATIIVINEN SKANNAUSTEKNOLOGIA JA ÄLYKÄS OHJELMISTO TOIMIVAT KÄSI KÄDESSÄ
Liiketoiminnan tulevaisuus on digitaalinen. Canonin imageRUNNER ADVANCE DX on uusi älykkäiden monitoimilaitteiden
sukupolvi, joka on suunniteltu tukemaan ja nopeuttamaan yrityksesi digitalisaatiota. Canonin imageRUNNER ADVANCE
-sarjasta tuttu huipputeknologia mahdollistaa yhdessä ohjelmistojen kanssa sisältökeskeisten työnkulkujen digitalisoinnin,
automatisoinnin ja optimoinnin.
Canonin imageRUNNER ADVANCE DX 717/617/527 -sarjassa on älykkäitä, tehokkaita ja tietoturvallisia A4-koon
mustavalkomonitoimilaitteita. Vähäinen huollon tarve ja helposti vaihdettavat all-in-one-värikasetit takaavat
keskeytyksettömän käytön. Innovatiivinen skannausteknologia takaa tarkan, tasaisen ja nopean skannauksen. uniFLOW
Online Express (uFOE) -pilviohjelmisto tarjoaa sujuvan laitehallinnan ja parannetut pilviyhteydet vakiona. Monipuolinen
muotoilu parantaa joustavuutta ja tilansäästöä ja sijoittaminen pöydälle tai lattialle tekee laitteesta sopivan toimistoihin,
joissa on vähän tilaa ja paljon tuottavuusvaatimuksia.
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imageRUNNER ADVANCE DX 717/617/527 -sarja
• Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus

PILVIYHTEYDET

• Asiakirjojen skannaus ja tulostus onnistuu pilviyhteyksien
ansiosta missä tahansa. Lisäksi on mahdollista käyttää
myös uudelleenkäytettäviä tiedostomuotoja
• Pilvipohjainen, laitteen mukana toimitettava uniFLOW
Online Express -ohjelmisto tarjoaa yhden integroidun
ratkaisun, joka parantaa laitteen tietoturvaa ja helpottaa
tulostuksen hallintaa
• Canonin MEAP-alusta optimoi prosessit integroitumalla
asiakirjojen skannaus- ja tulostuksenhallintaratkaisuihin
ja erilaisiin sovelluksiin, joihin kuuluvat esimerkiksi
uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Universal Print ja
Canon PRINT Business

KESTÄVÄ KEHITYS

ja McAfee Embedded Control -ohjelmisto varmistavat,
että haittaohjelmat tai laiteohjelmiston luvaton
muokkaaminen eivät vaaranna laitteen toimintaa.

• Voit varmistaa tarkan skannaustuloksen muokkaamalla
laiteasetuksia

• Digitaalinen kohdennus ja automaattisen yhden

TUOTTAVUUS

pyyhkäisyn asiakirjansyöttölaitteen sujuva sisäinen
rakenne mahdollistavat hiljaisen toiminnan ja
vähentävät skannauksen aikana kuuluvia ääniä
• Automatisoidut ja digitalisoidut prosessit minimoivat
paperin käytön paperittomassa toimistossa
• Hävikkiä vähentää laadukas skannaus, johon kuuluu
digitaalinen vinouden korjaus ja edistyksellinen likaa
hylkivä lasi

• Nopeaa, korkealaatuista skannausta 190 kuvapintaa
minuutissa (A4) sekä monipuoliset liitännät

• Automaattiset skannaus-, tallennus- ja hakutyönkulut

tehostavat toimintaa ja vähentävät inhimillisiä virheitä

• Laitteiden hallintatyökalut, kuten iWEMC, mahdollistavat
laitteiden ja tulostuksen keskitetyn hallinnan

• Automaattinen tyhjien sivujen poistaminen skannauksen
aikana lyhentää käsittelyaikaa.

TIETOTURVA

MONIPUOLINEN MUOTOILU

• Uudelleenkäytettävät tiedostomuodot, automaattiset

• Varmista tietojen luottamuksellisuus ja suojaus koko

verkossa IPsec- ja palomuuritoiminnoilla
• Määritä laitteen todennus, kaksiosainen todentaminen ja
laitteen toimintarajoitukset sekä laite- että pilvipohjaisille
suojaustoimille
• Salattu PDF-skannaus varmistaa asiakirjojen tietoturvan
skannausprosessin aikana
• Päivitä uniFLOW Online* -ohjelmistoon, jotta voit
tulostaa turvallisesti, tulostaa mobiililaitteista ja ottaa
käyttöön vierastulostuksen mistä tahansa laitteesta

tiedostonimet viivakooditiedoista, Officemuotomuunnokset, pilvitoiminnot ja tekstintunnistus
IRIS-järjestelmällä helpottavat asiakirjojen käsittelyä
• Helposti hallittava All-in-one-värikasettien vaihto
vähentää käyttökatkoksia ja takaa jatkuvan käytön
• Sopii huipputason tuottavuutta vaativiin toimistoihin,
kuten virastoihin, asianajotoimistoille ja
kiinteistövälittäjille

• Sijoitettavissa joustavasti joko pöydälle tai lattialle
• Erinomaiset suojaustoiminnot ilman lisälaitteiden

tarvetta sisäänrakennettujen tietoturvaominaisuuksien
ansiosta
• Sopii pieniinkin toimistoihin

*uniFLOW Online on saatavilla laitepohjaisena pilvipalvelutilauksena asiakirjojen tulostukseen ja skannauksen hallintaan. Yrityksen tarpeiden mukaan käyttäjät voivat päivittää uniFLOW Online -ohjelmistoon, jolloin
käyttöön saadaan useita lisäominaisuuksia, kuten parannettu tietoturva ja käyttäjän eri todennustavat, tuottavuutta parantavat mukautetut työnkulut, paperihävikkiä vähentävä tulostustöiden vapauttaminen
laitteella, intuitiivinen pilvipohjainen
koontinäyttö reaaliaikaisten tietojen raportointia ja hyödyntämistä varten, tulostuskustannuksia vähentävä parempi käytön valvonta.
HUOMAUTUS: Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain imageRUNNER ADVANCE DX:n ja uniFLOW Onlinen yhdistelmällä.

PERUSTIEDOT

• Parannetut pilviyhteydet mahdollistavat asiakirjojen jaetun

• Tyyppi: A4-mustavalko
• Paperinsyöttökapasiteetti (enintään):

3 300 arkkia
• Lämpenemisaika: enintään 4 sekuntia
• Viimeistelytoiminnot: lajittelu, ryhmä, offset*,
nidonta* (*vain viimeistelijämalleissa. Offset

saatavana ylälokeron kanssa.)
• Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF, JPEG ja

• Tulostusnopeus: 52-71 sivua/min (A4)
• Skannausnopeus: 190 kuvapintaa/min (A4)
• Tulostuskielet: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript
3™
• Tulostustarkkuus: 600 x 600–1 200 x 1 200
(vastaava)

•
•

•

XPS

•

•
•
•

käytön mistä tahansa, ja uudelleenkäytettävät
tiedostomuodot helpottavat käsittelyä
Canonin innovatiivinen uusi paperinsyöttömekanismi ja likaa
hylkivä lasi mahdollistavat tarkan ja nopean skannauksen
Tehokkaan työnkulun automaation ansiosta asiakirjat voi
skannata, hakea ja tallentaa intuitiivisesti eri sovelluksiin,
kuten OneDriveen, SharePoint Onlineen, Concuriin ja
Dropboxiin
McAfee Embedded Control -ohjelmisto ja muut
suojausominaisuudet takaavat täydellisen mielenrauhan ja
360 asteen suojauksen, joka kattaa asiakirjat, verkkoliitännän
ja laitteen
uniFLOW Online Express (uFOE) mahdollistaa
yksinkertaistetun tulostuksen hallinnan, kuten keskitetysti
hallitut tulostusasetukset ja laitteiden käytön analysoinnin
raportoinnin pohjalta.
Hiljainen arkinsyöttölaite, vähäinen energiankulutus ja
pienemmät päästöt vähentävät ympäristövaikutuksia
Ylläpito on helppoa All-in-one -värikasettien ansiosta
Monipuolinen muotoilu mahdollistaa sijoittamisen pöydälle tai
lattialle

RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT JOKAISEEN TARPEESEEN

YDIN
Tee perustoimistotöitä turvallisesti
ja helposti. Laitteistomäärä pysyy
hallinnassa, ja hyödyt monipuolisesta
ohjelmistosta (kuten uniFLOW Online
Express) sekä kattavista laitehuolto- ja
tukipalveluista.*

RÄÄTÄLÖINTI
OHJELMISTOT

LAITTEISTO
PALVELUT

LISÄOMINAISUUDET
Tehosta suorituskykyä
viimeistelytoiminnoilla ja
tietoturvalisäratkaisuilla, kuten tietojen
poistopalvelulla. Valitse ratkaisuja,
jotka laajentavat pilvitoimintoja
uniFLOW Onlinen kanssa, kuten
suoraan Google-tiliin liitettävä
edistynyt skannaus.

Valitse räätälöidyt ratkaisut eri
liiketoimintatarpeille poistamalla
tulostuksenhallintaan liittyvät haasteet.
Ota yhteyttä Canonin asiantuntijoihin
ja keskustele omista vaatimuksistasi,
räätälöidyistä ratkaisuista ja
hallinnoiduista palveluista.
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