Družina imageRUNNER ADVANCE DX C477

PRIKLJUČITE ZANESLJIVO, PRETVORITE
DIGITALNO

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA SKENIRANJA ODLIČNO SODELUJE S PAMETNO PROGRAMSKO OPREMO
Prihodnost poslovanja je digitalna. Canon imageRUNNER ADVANCE DX predstavlja novo generacijo pametnih
večnamenskih naprav, zasnovanih za pomoč na vsakem koraku digitalne preobrazbe. Pri zasnovi Canonovih naprav
imageRUNNER ADVANCE sodelujeta najsodobnejša tehnologija in programska oprema, ki omogočata digitalizacijo,
avtomatizacijo in optimizacijo delovnih postopkov, pri katerih je v središču vsebina.
Canonova družina imageRUNNER ADVANCE DX C477 ponuja pametne in varne barvne večnamenske naprave za tiskanje
dokumentov formata A4 s kartušo s tonerjem, da povečate učinkovitost, zmanjšate izpade delovanja in zagotovite 360°
varnost. Inovativna tehnologija skeniranja hitro in podrobno digitalizira dokumente, medtem ko programska oprema v
oblaku uniFLOW Online Express (uFOE) (zdaj kot standard) ponuja izboljšano povezljivost z oblakom in centralizirano
upravljanje naprave. Kompaktna zasnova zagotavlja prilagodljivost in prihranek prostora, zaradi česar je naprava primerna
za pisarne, ki potrebujejo veliko produktivnosti in imajo malo prostora.
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Družina imageRUNNER ADVANCE DX C477
programske opreme McAfee Embedded Control
zagotavlja, da delovanje naprave ni nikoli ogroženo
zaradi zlonamerne programske opreme in nedovoljenih
sprememb v vdelani programski opremi.

POVEZLJIVOST Z OBLAKOM

• Z izboljšano povezljivostjo z oblakom lahko dokumente

v formatih za večkratno uporabo za enostavno ravnanje
skenirate in tiskate od koder koli.
• UniFLOW Online Express, programska oprema v oblaku,
ponuja eno samo integrirano rešitev za izboljšanje
varnosti naprave in poenostavitev upravljanja tiskanja.
• Canonova platforma MEAP zagotavlja optimizacijo
procesov, saj vključuje vrsto zmogljivih rešitev za
zajemanje dokumentov in upravljanje tiskanja ter
različne programe, kot so uniFLOW Online*, AirPrint,
Mopria, Universal Print in Canon PRINT Business.

informacije ostale tajne in varne v celotnem omrežju.
• Nastavite preverjanje pristnosti naprave, dvostopenjsko
preverjanje pristnosti in omejitve delovanja naprave za
varnostne ukrepe v napravi in v oblaku.
• Skeniranje šifriranih PDF-jev zagotavlja varnost
dokumentov med postopkom skeniranja.
• Nadgradite na uniFLOW Online* za izboljšano varno
tiskanje, mobilno tiskanje in tiskanje za goste iz katere
koli naprave.

• Kombinacija sistema za preverjanje ob zagonu in

• Za natančnejše rezultate skeniranja urejajte nastavitve
tiskanja v napravi.

• Digitalna registracija in gladko ohišje samodejnega

PRODUKTIVNOST

podajalnika dokumentov zagotavljata tiho delovanje in
zmanjšanje zvokov udarcev papirja med skeniranjem.
• Samodejni in digitalizirani postopki zmanjšujejo
porabo papirja za poslovanje brez papirja.
• Z visokokakovostnim skeniranjem, vključno z digitalno
poravnavo in naprednim na madeže odpornim steklom
zmanjšajte količino odpadkov.

• Hitro, kakovostno skeniranje 190 slik na minuto (A4) z
razširjenimi možnostmi povezovanja.

• Avtomatiziran potek skeniranja, shranjevanja in iskanja
•

VARNOST

• Z IPsec in funkcijo požarnega zidu bodo vaše

TRAJNOST

•
•

•
•

povečuje učinkovitost in zmanjša možnost za človeške
napake.
Orodja za upravljanje naprave, kot je iWEMC,
zagotavljajo centralni nadzor nad skupino naprav in
upravljanjem tiskanja.
Samodejno odstranjevanje praznih strani med
skeniranjem zmanjša čas postopka.
Formati za večkratno uporabo, samodejna imena
datotek iz podatkov črtnih kod, pretvorba formatov
Office, optično prepoznavanje znakov naprave in v
oblaku z IRIS omogočajo enostavno upravljanje in hitro
obdelavo dokumentov.
Manj prekinitev dela zaradi enostavne zamenjave kartuša
s tonerjem, kar omogoča nenehno uporabo.
Primerno za pisarne, ki potrebujejo visoko
produktivnost, kot so vladni organi, odvetniške pisarne
in nepremičninske agencije.

VSESTRANSKA ZASNOVA

• Možnosti za postavitev na pult in tla dodata
prilagodljivost.

• Varna funkcionalnost brez dodatnih priključkov zaradi

vgrajenih funkcij, kot je bralnik kartic IC za preverjanje
prisotnosti uporabnika.
• Zaradi kompaktne zasnove je primeren za pisarne z
malo prostora.

*uniFLOW Online je na voljo kot naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi. Odvisno od potreb podjetja lahko uporabniki nadgradijo na uniFLOW Online, da si zagotovijo
pester nabor naprednih prednosti, med katerimi je tudi večja varnost z načini preverjanja pristnosti uporabnika; prilagojeni poteki dela za izboljšano produktivnost; zmanjšana količina ustvarjenih odpadkov s
sprostitvijo opravil v napravi; intuitivna nadzorna plošča za koriščenje podatkov v realnem času; večji nadzor nad dostopom in porabo za zmanjševanje stroškov tiskanja.
OPOMBA – nekatere funkcije so omogočene samo s kombinacijo iR ADV DX in uniFLOW Online

• Z izboljšano povezljivostjo z oblakom lahko do dokumentov v

PODATKI NA KRATKO
•
•
•
•

Format: barvno A4
Kapaciteta podajanja papirja (najv.): 2.090 listov

Ogrevanje: 4 sekunde ali manj
Možnost končne obdelave: zbiranje*,
združevanje*, ofset*, spenjanje* (*Na voljo samo z
C477iZ.)
• Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF, JPEG in
XPS

skupni rabi v formatih za večkratno uporabo za enostavno
ravnanje dostopate kjer koli.

• Hitrost tiskanja: 47 strani na minuto (A4)
• Hitrost skeniranja: 190 slik na minuto (A4)
• Jeziki tiskanja: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript 3™
• Ločljivost tiskanja: od 600 × 600 do
1200 × 1200 (enakovredno)

• Inovativen nov mehanizem za podajanje papirja in na madeže
•
•
•
•
•
•

odporno steklo, ki ga uporablja Canon, zagotavljata izjemno
hitro in natančno skeniranje.
Učinkovita avtomatizacija potekov dela pomeni intuitivno
skeniranje, iskanje in shranjevanje dokumentov s programi, kot
so OneDrive, SharePoint, Concur in Dropbox.
Programska oprema McAfee Embedded Control skupaj z
drugimi varnostnimi funkcijami ponuja popolno brezskrbnost
in 360° zaščito za dokument, omrežje in napravo.
Centralno vodene nastavitve tiskanja in analiza uporabe
naprave z izvorno funkcijo uniFLOW Online Express (uFOE)
omogočata poenostavljeno upravljanje tiskanja.
Tiho delovanje samodejnega podajalnika dokumentov, nizka
poraba energije in zmanjšani izpusti zmanjšujejo vplive na
okolje.
Enostavno vzdrževanje kartuše s tonerjem vse v enem.
Možnosti za postavitev na pult in tla, da se prilega kateremu
koli prostoru.

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

OSNOVNO
Rutinska pisarniška opravila izvajajte
varno in brez težav z minimalno
strojno opremo, vdelano programsko
opremo, vključno z uFOE, in storitvami
za celovito vzdrževanje in podporo za
napravo.*

PRILAGOJENO
PROGRAMSKA OPREMA

STROJNA OPREMA
STORITVE

IZBOLJŠANO
Povečajte zmogljivost delovanja z
nadgradnjami, kot so dodatki za
končno obdelavo in varnost, npr.
storitev odstranjevanja podatkov.
Izberite rešitve za povečanje
zmožnosti oblaka s storitvijo uniFLOW
Online, vključno z naprednim
skeniranjem neposredno s svojim
računom Google.

Izberite prilagojene rešitve za
posamezne poslovne potrebe
in olajšajte upravljanje tiskanja.
Posvetujte se s Canonovimi
strokovnjaki ter svoje obsežne zahteve
izpolnite z rešitvami prilagajanja in
možnostmi upravljanih storitev.
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