Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C477

ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ,
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Το μέλλον των επιχειρήσεων είναι ψηφιακό. Η νέα γενιά έξυπνων συστημάτων πολλαπλών λειτουργιών Canon imageRUNNER
ADVANCE DX έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει και να επιταχύνει κάθε βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού σας.
Η κατασκευή τους συνδυάζει το DNA της πλατφόρμας imageRUNNER ADVANCE, την υπερσύγχρονη τεχνολογία και το λογισμικό
της Canon, τα οποία συνεργάζονται άψογα για την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση ροών εργασίας που
επικεντρώνονται στο περιεχόμενο.
Η σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C477 της Canon προσφέρει έξυπνα και ασφαλή έγχρωμα συστήματα πολλαπλών λειτουργιών
A4, με κασέτες γραφίτη «όλα σε ένα», για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, ελαχιστοποίηση του κόστους και ολοκληρωμένη
προστασία εγγράφων και συστημάτων. Η πρωτοποριακή τεχνολογία σάρωσης ψηφιοποιεί τα έγγραφα γρήγορα και με ακρίβεια, ενώ
το λογισμικό uniFLOW Online Express (uFOE) που βασίζεται στο cloud (πλέον ως στάνταρ) προσφέρει βελτιωμένη συνδεσιμότητα
στο cloud και κεντρική διαχείριση συστημάτων. Οι μικρές διαστάσεις συμβάλλουν στην ευελιξία και στην εξοικονόμηση χώρου,
καθιστώντας το σύστημα ιδανική επιλογή για γραφεία με ανάγκες υψηλής παραγωγικότητας και περιορισμένου χώρου.
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Σάρωση και εκτύπωση εγγράφων από οπουδήποτε με βελτιωμένη
συνδεσιμότητα στο cloud, σε συνδυασμό με
επαναχρησιμοποιούμενες μορφές εκτύπωσης για ευκολία χρήσης
Το λογισμικό uniFLOW Online Express, που βασίζεται στο cloud και
περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό, παρέχει μια ενιαία και
ολοκληρωμένη λύση που ενισχύει την ασφάλεια της συσκευής και
απλοποιεί τη διαχείριση των εκτυπώσεων
Η πλατφόρμα MEAP της Canon βελτιστοποιεί τις διαδικασίες μέσω της
συνεργασίας με λύσεις διαχείρισης της ψηφιοποίησης και της παραγωγής
εγγράφων, καθώς και με διάφορες εφαρμογές όπως τα uniFLOW Online*,
AirPrint, Mopria, Universal Print και Canon PRINT Business
ΑΣΦΆΛΕΙΑ

•

Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των
πληροφοριών σε όλο το δίκτυο μέσω του πρωτοκόλλου IPsec και
της λειτουργικότητας τείχους προστασίας

•

Δυνατότητες ελέγχου ταυτότητας συσκευής, ελέγχου ταυτότητας
δύο παραγόντων και επιβολής περιορισμών στις λειτουργίες της
συσκευής για λήψη μέτρων ασφάλειας σε επίπεδο συστήματος
αλλά και cloud

•

Σάρωση και δημιουργία κρυπτογραφημένων PDF, που φροντίζει
για την ασφάλεια των εγγράφων κατά τη διαδικασία σάρωσης

•

Αναβάθμιση στο uniFLOW Online* για βελτιωμένη ασφάλεια
εκτυπώσεων, εκτύπωση από φορητές συσκευές και εκτύπωση
από επισκέπτες, από οποιαδήποτε συσκευή

Ο συνδυασμός της λειτουργίας Επαλήθευσης συστήματος κατά
την εκκίνηση και του Ενσωματωμένου λογισμικού ελέγχου McAfee
διασφαλίζει ότι η λειτουργικότητα της συσκευής δεν θα κινδυνεύσει
ποτέ από κακόβουλο λογισμικό ή παραβίαση του firmware

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

•
•

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

•

•

Γρήγορη σάρωση υψηλής ποιότητας με ταχύτητα 190 εικ./λεπτό
(A4) και εκτενείς επιλογές συνδεσιμότητας

•

Αυτοματοποιημένες ροές εργασίας για σάρωση, αποθήκευση και
αναζήτηση, που ενισχύουν την αποδοτικότητα και μειώνουν τα
ανθρώπινα σφάλματα

•

Εργαλεία διαχείρισης συσκευής, όπως το iWEMC, παρέχουν κεντρικό
έλεγχο του συνόλου των συσκευών και διαχείριση των εκτυπώσεων

•

Αυτόματη αφαίρεση των κενών σελίδων κατά τη σάρωση, που
ελαχιστοποιεί τους χρόνους διεκπεραίωσης

•

Επαναχρησιμοποιούμενες μορφές, αυτόματη δημιουργία
ονομάτων αρχείων από δεδομένα barcode, μετατροπή μορφών
Office και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) στο cloud και
στο σύστημα με τεχνολογία IRIS για εύκολο χειρισμό και γρήγορη
επεξεργασία των εγγράφων

•

Μειωμένες διακοπές λειτουργίας χάρη στην εύκολη αντικατάσταση
των κασετών γραφίτη «όλα σε ένα», για συνεχή χρήση

•

Κατάλληλο για γραφεία με ανάγκες υψηλής παραγωγικότητας,
όπως κυβερνητικούς φορείς, νομικές εταιρείες και
κτηματομεσιτικά γραφεία

•

Επεξεργασία ρυθμίσεων εκτύπωσης σε επίπεδο συσκευής για
σάρωση ακριβείας
Αθόρυβη λειτουργία και μείωση του θροΐσματος του χαρτιού
χάρη σε τεχνολογίες όπως η ψηφιακή σύμπτωση και η λεία
εσωτερική δομή του ADF
Αυτοματοποιημένες και ψηφιοποιημένες διεργασίες που
ελαχιστοποιούν τη χρήση χαρτιού και προάγουν τη μετάβαση
στο γραφείο χωρίς χαρτί
Μείωση των αποβλήτων με σάρωση υψηλής ποιότητας, καθώς
και ψηφιακή διόρθωση κλίσης και ανθεκτικό στους λεκέδες
γυαλί προηγμένης τεχνολογίας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

•

Επιλογές για επιτραπέζια ή επιδαπέδια τοποθέτηση, που
προσφέρουν επιπλέον ευελιξία

•

Πλήρης λειτουργικότητα ασφάλειας χωρίς να χρειάζεται
πρόσθετος εξοπλισμός, χάρη σε ενσωματωμένα
χαρακτηριστικά όπως ο Αναγνώστης καρτών IC για έλεγχο της
ταυτότητας των χρηστών

•

Ειδική σχεδίαση για περιορισμένες διαστάσεις – ιδανική επιλογή
για γραφεία με περιορισμένους χώρους

*Το uniFLOW Online είναι διαθέσιμο ως συνδρομή σε υπηρεσία cloud βασιζόμενη σε συσκευή, για διαχείριση της παραγωγής και ψηφιοποίησης εγγράφων. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, οι χρήστες
μπορούν να κάνουν αναβάθμιση στο uniFLOW Online για να επωφεληθούν από μια σειρά προηγμένων πλεονεκτημάτων, όπως: αυξημένη ασφάλεια με μεθόδους ελέγχου ταυτότητας χρήστη· εξατομικευμένες
ροές εργασίας για ενίσχυση της παραγωγικότητας· μείωση της σπατάλης μέσω αποδέσμευσης εργασιών στη συσκευή· εύχρηστος πίνακας ελέγχου στο cloud για αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο·
μεγαλύτερο έλεγχο της πρόσβασης και της χρήσης για μείωση του κόστους εκτύπωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Συγκεκριμένες δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο με συνδυασμό των iR ADV DX και uniFLOW Online

ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
• Μορφή: Έγχρωμο σύστημα A4
• Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (μέγ.):
2.090 φύλλα
• Χρόνος προθέρμανσης: 4 δευτερόλεπτα ή
λιγότερο
• Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας:
Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση*,
Συρραφή* (*διατίθενται μόνο με το C477iZ)
• Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS,
TIFF, JPEG και XPS

• Βελτιωμένη συνδεσιμότητα στο cloud, που επιτρέπει
• Ταχύτητα εκτύπωσης: 47 σελ./λεπτό (A4)
• Ταχύτητα σάρωσης: 190 εικ./λεπτό (A4)
• Γλώσσες εκτύπωσης: UFR II, PCL6, Adobe®

PostScript 3™
• Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 600 έως 1.200 x
1.200 (ισοδύναμη)

•
•
•
•
•
•
•

συνεργατική πρόσβαση σε έγγραφα απ’ οπουδήποτε, με
επαναχρησιμοποιούμενες μορφές για εύκολο χειρισμό
Σάρωση υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας χάρη στον νέο και
καινοτόμο μηχανισμό τροφοδοσίας χαρτιού της Canon και
το ανθεκτικό στους λεκέδες γυαλί
Αποδοτική αυτοματοποίηση ροών εργασίας που
εξασφαλίζει έξυπνη σάρωση, αναζήτηση και αποθήκευση
των εγγράφων, με εφαρμογές όπως οι OneDrive, SharePoint,
Concur και Dropbox
Ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου McAfee, που σε
συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά ασφάλειας
εξασφαλίζουν απόλυτη σιγουριά και ολοκληρωμένη
προστασία: έγγραφα, δίκτυο και συσκευή
Απλοποίηση της διαχείρισης των εκτυπώσεων χάρη στην
κεντρική διαχείριση των ρυθμίσεων εκτύπωσης και την
ανάλυση της χρήσης του συστήματος, που παρέχονται από
το εγγενές λογισμικό uniFLOW Online Express (uFOE)
Αθόρυβη λειτουργία του ADF, χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας και μειωμένες εκπομπές για μικρότερο
περιβαλλοντικό αντίκτυπο
Εύκολη συντήρηση με κασέτα γραφίτη «όλα σε ένα»
Επιλογές για επιτραπέζια ή επιδαπέδια τοποθέτηση, ώστε
να ταιριάζει σε κάθε τύπο χώρου

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες
του γραφείου εύκολα και με απόλυτη
ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τον
ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό, με
ενσωματωμένα προγράμματα
λογισμικού, όπως το uFOE,
και υπηρεσίες που παρέχουν
ολοκληρωμένη συντήρηση και
υποστήριξη των συστημάτων σας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΥΛΙΚΌΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως
οι επιλογές τελικής επεξεργασίας,
και τα πρόσθετα ασφαλείας, όπως
η υπηρεσία κατάργησης δεδομένων,
ενισχύουν ακόμα περισσότερο τις
επιδόσεις. Με το uniFLOW Online έχετε
στη διάθεσή σας λύσεις για επέκταση
των δυνατοτήτων που παρέχουν οι
υπηρεσίες στο cloud, όπως η προηγμένη
δυνατότητα σάρωσης απευθείας μέσω
του λογαριασμού σας στο Google.

Επιλέξτε προσαρμοσμένες λύσεις
που καλύπτουν κάθε ανάγκη της
επιχείρησής σας, εξαλείφοντας
τον διαχειριστικό φόρτο των
εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε τους
ειδικούς της Canon, οι οποίοι θα σας
προτείνουν εξειδικευμένες λύσεις
και επιλογές υπηρεσιών διαχείρισης,
κατάλληλες για κάθε σας απαίτηση.
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