CONNECT SECURELY,
TRANSFORM DIGITALLY
imageRUNNER ADVANCE DX –
Smarte multifunktionsenheder

imageRUNNER ADVANCE DXPORTEFØLJEN
TRANSFORMÉR JERES FREMTID

Fordi den måde, vi arbejder på,
ændrer sig så markant, så gør det,
vi forventer os af vores printog scanningsløsninger, det også.

Og den skal garantere sikkerheden
og beskytte virksomhedens mest
følsomme oplysninger, uanset hvor de
befinder sig i dokumentets livscyklus.

For 10 år siden var det kun nødvendigt
med en printer for at producere fysiske
kopier af dokumenter. Det behov er
ikke forsvundet, men for at opfylde
nutidens hybride arbejdsstil har en
printer brug for nye funktioner for
at gøre den til en hub for både print
og digitale workflows:

Canons imageRUNNER ADVANCE
DX-portefølje er designet med henblik
på effektivt hybridarbejde. Med
udgangspunkt i den prisvindende
imageRUNNER ADVANCE's 3.
generationsplatform er porteføljen af
smarte multifunktionsenheder bygget
med den nyeste teknologi til
dokumentregistrering og -behandling
og indbygget, avanceret cloudtilslutning. imageRUNNER ADVANCE
DX-porteføljen er produktiv, sikker og
tilsluttet og hjælper med at fremme
jeres digitale transformationsrejse ved
problemfrit at integrere fysisk print
og digital information.

For at understøtte effektive hybride
workflows skal den ikke blot være
stedet, hvor digitalt bliver til print, men
også hvor print omdannes til digitalt.
Den skal kunne oprette forbindelse til
arbejdspladsens programmer og apps
uden besvær, så dokumenter nemt
kan flyttes til workflows.

Hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud? Det er
et spørgsmål, som alle virksomheder stiller sig selv,
efterhånden som vi gennemgår en løbende transformation
mod at arbejde inden for mindre fastsatte rammer.
I fremtiden vil det blive mindre og mindre vigtigt for
virksomheder, hvor deres medarbejdere skal være placeret.
Teams vil skifte mellem forskellige placeringer, som de finder
det passende.

Farveprintere

Kernen i denne "hybride" arbejdsstil
er teknologi. Alle virksomheder er
i gang med en digital transformation,
der gør det muligt for medarbejderne
at arbejde, komme i forbindelse med
hinanden og samarbejde, uanset hvor
de befinder sig.
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SERIENS VIGTIGSTE
EGENSKABER

Efterhånden som virksomheder tilpasser sig en mere spredt
arbejdsstyrke, overvejer de, hvordan de bruger kontoret,
og hvordan de håndterer dokumenter og information.

TRANSFORMATION AF
PRODUKTIVITETEN

Mange virksomheder, der indfører fjernarbejde i en længere periode,
vil have færre medarbejdere på kontoret i det daglige.
Når medarbejderne er på plads på kontoret, ønsker de at arbejde så
produktivt som muligt. Så når det kommer til dokumenthåndtering, lige fra
print af en brochure til scanning af en kontrakt, har de brug for enheder,
der er hurtige, enkle at bruge og understøtter effektive dokument-workflows.
Vores multifunktionsprintere tilbyder scannings- og printhastigheder
i topklassen, så jeres virksomhed kan køre så problemfrit som muligt.

Samtidig fungerer avanceret
scanningsteknologi perfekt sammen
med vores uniFLOW Onlinesoftware, der holder jeres
medarbejdere produktive ved at
minimere den tid, der bruges på
unødvendige opgaver. Job som
navngivning, valg af lagerplacering,
tredjeparts-logins og batch-lagring
er automatiserede. Vores MFP'er
bruger også maskinlæring til at
huske foretrukne scannings-,
print- og finishing-muligheder,
hvilket minimerer tiden ved enheden
og sparer medarbejderne værdifuld
tid, når de skal genindtaste
oplysninger til almindelige job.
Desuden er OCR (optisk
tegngenkendelse), drevet
af IRIS-teknologi, indbygget i
alle enheder og leverer automatisk
dokumentklassificering og
dataudtrækning. Filing Assistsoftware, en funktion, der leveres
med uniFLOW Online, kan derefter
automatisk identificere og arkivere
scannede dokumenter.
Oplysninger om scanningen, f.eks.
dokumenttypen eller firmaet,
udtrækkes på digitaliseringstidspunktet og bruges til øjeblikkeligt
at navngive og gemme filer på den
rigtige placering i cloud'en. Softwaren kan også lære at genkende
almindelige forretningsdokumenter
for at understøtte hurtigere automatisk arkivering næste gang.

Vores enheder bruger
automatisering og maskinlæring
til at spare medarbejderne
værdifuld tid.

Derudover kan udtrukket
information sendes direkte ind i jeres
workflow-software, hvilket betyder,
at medarbejderne bruger mindre
tid på manuel indtastning af data.

Denne teknologi er ikke alene
tidsbesparende for jeres
medarbejdere, den reducerer også
antallet af fejl ved at identificere
forkerte, unøjagtige eller dårlige
data ved registreringstidspunktet.
Vores portefølje er designet til at
være så nem at bruge som muligt
med det samme interface og den
samme brugeroplevelse, uanset
hvilken enhed I bruger.
Det gør det nemt at introducere
nye enheder til jeres medarbejdere,
fordi de ikke behøver lære nye
funktioner. Samtidig betyder
interfacets enkelhed, at
medarbejderne mister mindre
tid på at navigere i funktionerne.
Endelig hjælper imageRUNNER
ADVANCE DX-porteføljen med at
skabe effektivt hybridarbejde via
tilslutningsmuligheder. Enhederne
opretter enkelt forbindelse til jeres
eksisterende workflow-software og er
kompatible med en række offentlige
cloud-platforme, hvilket sikrer, at jeres
medarbejdere kan scanne til og printe
fra almindelige programmer som
Dropbox og OneDrive.
Enhederne hjælper også med
at forbinde interne og eksterne
medarbejdere ved at gøre det nemt
at digitalisere information, så
medarbejderne effektivt kan få
adgang til de dokumenter, de har
brug for, uanset hvor de befinder
sig. Porteføljen er kompatibel med
Canon PRINT Business-app'en og
uniFLOW Online-app'en, så I kan
fjernbetjene enheden og vælge
print- og scanningsfunktioner uden
at røre ved den. Det gør det nemt
for medarbejdere at printe og
scanne fra enhver enhed uden
at være fysisk tæt på den.

SERIENS VIGTIGSTE
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Drift i nye arbejdsmiljøer betyder et nyt sæt
sikkerhedsproblemer, især fordi data vil strømme
til placeringer og enheder uden for VPN'et.

TRANSFORMATION AF
SIKKERHED OG COMPLIANCE

Som en tilsluttet enhed skal en cloud-kompatibel printer være godt
beskyttet for at sikre, at information ikke falder i de forkerte hænder.
imageRUNNER ADVANCE DX-porteføljen repræsenterer det nyeste inden
for sikker hentning af data på tværs af Canons hardware, software og services.
De robuste sikkerhedsfunktioner er med til at sikre fortroligheden,
adgangen og tilgængeligheden af jeres information i hele deres
livscyklus uden at hæmme produktiviteten.

Overholdelse af skiftende lovgivning,
herunder persondataforordningen,
bliver i stigende grad en prioritet
for virksomheder.
Porteføljen og dens services løser
behovet for fysisk og digital
sikkerhed, uden at det påvirker
medarbejdernes mulighed for at få
adgang til de data, oplysninger og
dokumenter, de skal bruge for at
udføre deres arbejde.
Det betyder en platform, der er
designet med henblik på sikkerhed,
komplet med ID-baseret
godkendelse og adgangskontrol,
sikre offentlige cloud-tjenester og
optimeret dokumentsikkerhed, der
maksimerer håndhævelsen af
device hardening-politikker og
minimerer risikoen for tab af data.
imageRUNNER ADVANCE DXporteføljen er fuldt beskyttet mod
en lang række angreb, fra
verificeringssystem ved opstart til
manipulation af firmware og
blokering af kørsel af uautoriserede
programmer. Sidstnævnte leveres af
den førende udbyder af
cybersikkerhedsteknologi McAfee
med McAfee Embedded Control
Software. Kombinationen af disse
sikkerhedsfunktioner forhindrer
potentielle hackere i at omgå
enhedens sikkerhedsmekanismer.
Syslog-data giver også
sikkerhedsoplysninger om enheden
i realtid, som kan analyseres af en
kompetent tredjepartsløsning
ved hjælp af branchegodkendte
standarder og forbedre porteføljens
integration med alle typer af SIEMløsninger (Security Information and
Event Management).
Brugergodkendelseslogin på enheder
betyder, at selv job sendt fra
mobiltelefoner kan opbevares og
printes sikkert med uniFLOW

Online – der beskytter fortroligheden.
For at forhindre uautoriseret
distribution af følsomme oplysninger
kan forskellige enhedsfunktioner
deaktiveres for individuelle brugere,
mens visuelle og hørbare Original
Reminder-meddelelser gør jer
opmærksom på, om scannede
originaler med følsomme oplysninger
efterlades på enheden.

De robuste sikkerhedsfunktioner
er med til at sikre fortroligheden,
adgangen og tilgængeligheden
af jeres information i hele
deres livscyklus.

Gæsteprint giver også mulighed for
sikkert ad hoc mobilt print uden
adgang til virksomhedens netværk.
Med uniFLOW Online Express
installeret som standard kan der
tilføjes endnu større kontrol ved at
opgradere til uniFLOW Online eller
den komplette uniFLOW-løsning.

Yderligere funktionaliteter, som er standard på
imageRUNNER ADVANCE DX, omfatter:
HDD og SSD Erase fjerner skjulte
billeder efter hver opgave.
HDD og SSD Format fjerner og
overskriver alle data på harddisken
ved slutningen af dens levetid.
HDD og SSD Data Encryption hjælper
med at beskytte information, selv efter
fjernelse af harddisken, og er nu FIPS
140-2-godkendt på udvalgte modeller.
SMB 3.0 giver sikker kryptering.
Krypteret print og scanning og
sikkert vandmærke.
Dobbelt netværk.
TPM 2.0 for stærkere
krypteringsteknologi.
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TRANSFORMATION AF
BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed har aldrig været højere på virksomheders
eller medarbejderes dagsorden. Vi tror fuldt og fast på de
fordele, som Canon, vores medarbejdere, produkter og
services kan give til vores kunder og samfundet som helhed.
Det er grunden til, at vi arbejder efter Kyosei-filosofien – et japansk ord,
der betyder "at leve og arbejde sammen til fælles bedste". Det "fælles
bedste" defineres af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), der udgør
en ramme, som Canon bruger til at administrere sine sociale og
miljømæssige aftryk."

Den nyeste imageRUNNER
ADVANCE C5800-serie udleder
op til 18 % mindre CO2 og vejer
20 % mindre end dens forgænger.

imageRUNNER ADVANCE DXporteføljen lever og ånder for disse
værdier. Den nyeste imageRUNNER
ADVANCE C5800-serie udleder op
til 18 % mindre CO2 i hele produktets
levetid, mens designet af serien
reducerer brugen af materiale med
op til 20 % i forhold til forgængeren,
imageRUNNER ADVANCE DX
5700-serien.
Samtidig optimerer dens smarte
teknologier indstillingerne og
minimerer spild, energi og
papirforbrug. Den medfølgende
software kan f.eks. fjerne tomme sider,
mens den forbedrede processorkraft
og eksempelvisningsfunktionerne i
serien reducerer behovet for at printe
og genprinte vigtige dokumenter.

iR-ADV DXC5800

Elforbruget holdes også så lavt som
muligt takket være avancerede
dvaletilstande, hvilket betyder, at der
ikke forekommer overdreven brug
af strøm. Forbedringer af tonerens
smeltepunkt i vores seneste tilføjelse
til porteføljen, imageRUNNER
ADVANCE DX C5800-serien, har
resulteret i en 15 % reduktion i TECværdien sammenlignet med tidligere
modeller med samme printhastighed.

Dette giver en hurtigere
printhastighed (70 sider/minut) med
samme strømforbrug som den forrige
model med 60 sider/minut.
De avancerede workflows og
analyseværktøjer, der er tilgængelige
via imageRUNNER ADVANCE
DX-platformen, betyder, at I kan
optimere jeres brug af print over tid,
så funktionen giver maksimal værdi.
Disse funktioner gør det muligt for
Canons portefølje at understøtte
digital teknologi, der lever op til
moderne virksomhedsværdier:
At levere og understøtte maksimal
funktionalitet og samtidig have
en positiv indvirkning på
arbejdspladsens miljøaftryk.
Gennem løbende innovation
forsøger vi at reducere vores
produkters miljømæssige aftryk
gennem hele deres livscyklus.
Som jeres partner hjælper disse
ændringer jer til gengæld med at
opfylde organisationens mål og
værdier for bæredygtighed.

DIGITAL
INTEGRATION

Integrationen med cloudlagringsplatforme, herunder Box,
Evernote, Dropbox og OneDrive,
transformerer øjeblikkeligt
dataregistreringen.

I har brug for en løsning, der er fleksibel nok til at
understøtte jeres cloud-strategi og ældre software.
En, der både fungerer nu og på jeres digitale rejse.
Derfor er imageRUNNER ADVANCE
DX-porteføljen fuldt kompatibel
med førende digitale services og
flere andre cloud-løsninger fra
Canon. uniFLOW Online Express
leveres integreret og klar til
brug med indbyggede
sikkerhedsfunktioner, der forhindrer
uautoriseret betjening takket
være enhedsgodkendelse,
totrinsgodkendelse og funktioner til
begrænsning af enhedsfunktioner.
Avanceret analyse- og
porteføljestyring leveres også som
standard. Enhederne er skalerbare
i forhold til jeres behov og kan
også nemt opgraderes til uniFLOW
Online, når der er brug for flere
cloud-forbindelseskomponenter
og yderligere sikkerheds- og
rapporteringsfunktioner.
Yderligere cloud-funktioner
omfatter Canons Cloud Workspace
Collaboration Services – Process
Automation (CWC-PA), den
nemme, intelligente og kompatible
måde at administrere
forretningskritiske dokumenter
og processer direkte fra Canonenheden uden behov for kompleks
IT. Cloud Workspace Collaboration

Services – Process Automation
er en del af Canons Digital
Transformation Services (DTS),
som samler vores førende hardware
og software i et integreret
teknologiøkosystem, der er
designet til at understøtte jeres
transformationsrejse.
Dette tilbud kombinerer Managed
Print Services- og Workspace
Collaboration-software, hvoraf
sidstnævnte inkluderer CWC-PA.
CWC-PA arbejder perfekt sammen
med Canons omfattende cloudtilsluttede hardware- og
softwareteknologier og gør det
muligt for virksomheder at
transformere content management
digitalt via en fuldt cloudkompatibel SaaS-platform.
Integrationen med cloudlagringsplatforme, herunder Box,
Evernote, Dropbox og OneDrive,
transformerer øjeblikkeligt
dataregistreringen.
Samtidig sikrer workflowautomatisering via cloud med
virksomheds-apps som Therefore
og Concur, at avancerede
workflows passer problemfrit ind
i eksisterende processer.

CANON DIGITAL TRANSFORMATION SERVICES
Sæt skub i jeres digitale transformation, uanset hvor I arbejder, med vores kombinerede services til
enheds- og informationsstyring og løsninger, der er designet til sømløs integration af papir og digital.
Vores Digital Transformation Services, der leveres via cloud, on-site eller i et hybridt miljø, hjælper jer
med at nå større mål for produktivitet, samarbejde, sikkerhed, compliance og bæredygtighed ved at
kombinere banebrydende produkter, services og løsninger.

MANAGED PRINT
SERVICES

CLOUD-KOMPATIBLE
ENHEDER

SAMARBEJDE PÅ
ARBEJDSPLADSEN

Forbedrede services

Løsninger til procesautomatisering

Kerneservices

Avancerede registreringsløsninger
Løsninger til Cloud-tilslutning

Ovenstående diagram viser, hvordan elementerne i vores
teknologiske økosystem fungerer sammen, herunder vores
Managed Print Services, Workspace Collaboration Solutions
og vores cloud-kompatible enheder.

HVORFOR VÆLGE CANON
Canon er imaging. Vi bruger imaging-teknologier
til at gøre en forskel og skabe ændringer.
Dette er til stor fordel for vores kunder, når de gennemfører
den digitale transformation og arbejder på nye måder.
Vi ønsker at skabe store samfundsmæssige forandringer ved
løbende at fokusere på bæredygtighed som en del af vores
virksomhedsarv og -kultur.
Derudover forandrer vi os, efterhånden som vi investerer i nye
markeder, produkter og teknologier. Vi kommer til at være her
på den lange bane til gavn for alle – vores kunder, vores
medarbejdere og samfundet i bred forstand.
Canon er bygget på 4 grundpiller:
Innovation – En lang historie med innovation, drevet
af billeder og billedbehandling, der har leveret
banebrydende teknologi i over 80 år. Førende
i branchen med et stærkt engagement i den fremtidige
udvikling inden for teknologi.
Support – En mangfoldig portefølje af services for
at sikre kvalitet i topklasse, hvilket resulterer i høj
kundetilfredshed. Intern ekspertise, der arbejder på
at øge effektiviteten og frigøre potentialet for vores
kunder.
Sikkerhed – Canons løsninger og services hjælper med
at sikre alle dokumenter og følsomme data, uanset om
det er i papir- eller digitalt format i hele dokumentets
levetid. Løsningerne og servicerne er sikre gennem
design, og de er udviklet med udgangspunkt i sikkerhed.
Bæredygtighed – Canon har tilpasset sine
bæredygtighedsprincipper til FN's mål for bæredygtig
udvikling (SDG'er), f.eks. tilsagn om at reducere
CO2-udledningen i hele produktets livscyklus ved at
reducere emballage og konsolidere distributionscentre.
Alle disse elementer gør Canon til den rigtige partner
for jer.
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