ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ,
ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Έξυπνα συστήματα πολλαπλών
λειτουργιών imageRUNNER ADVANCE DX

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
imageRUNNER ADVANCE
DX ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΊΣΤΕ
ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΣΑΣ
Πώς θα είναι το μέλλον των χώρων εργασίας; Πρόκειται για μια
ερώτηση που απασχολεί κάθε επιχείρηση, καθώς γινόμαστε μάρτυρες
του συνεχούς μετασχηματισμού σε πιο ευέλικτους τρόπους εργασίας.

Στο μέλλον, η επιλογή μιας τοποθεσίας για την έδρα των εργαζομένων μιας
επιχείρησης θα έχει ολοένα και μικρότερη σημασία, καθώς οι ομάδες θα
μετακινούνται μεταξύ τοποθεσιών με τον τρόπο που θεωρούν κατάλληλο.

Παράλληλα με τις ραγδαίες αλλαγές στον
τρόπο που εργαζόμαστε, αλλάζουν και οι
απαιτήσεις που έχουμε από τα συστήματα
εκτύπωσης και σάρωσης.
Πριν από 10 χρόνια, η κύρια απαίτηση από
έναν εκτυπωτή ήταν μόνο η παραγωγή
έντυπων αντιγράφων από διάφορα έγγραφα.
Αυτή η ανάγκη εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά
για την κάλυψη των σημερινών υβριδικών
τρόπων εργασίας ένας εκτυπωτής χρειάζεται
νέες δυνατότητες που τον καθιστούν κεντρικό
κόμβο τόσο για την παραγωγή εκτυπώσεων
όσο και για τις ψηφιακές ροές εργασίας:
Για την υποστήριξη αποτελεσματικών
υβριδικών ροών εργασίας, ο εκτυπωτής δεν
πρέπει απλώς να αποτελεί μια λύση όπου η
ψηφιακή μορφή γίνεται έντυπη, αλλά και όπου
η έντυπη μορφή μετασχηματίζεται σε
ψηφιακή. Πρέπει να συνδέεται απρόσκοπτα
με τις εφαρμογές του χώρου εργασίας σας,
επιτρέποντας την εύκολη διακίνηση των
εγγράφων μέσω ροών εργασίας.

Σειρά έγχρωμων συστημάτων

Στην καρδιά αυτού του «υβριδικού»
τρόπου εργασίας βρίσκεται η τεχνολογία.
Κάθε επιχείρηση ακολουθεί μια πορεία
ψηφιακού μετασχηματισμού που θα
επιτρέψει στους υπαλλήλους της να
εργάζονται, να επικοινωνούν και να
συνεργάζονται όπου κι αν βρίσκονται.

Επιπλέον, πρέπει να προσφέρει
ασφάλεια, προστατεύοντας τις πλέον
ευαίσθητες πληροφορίες της επιχείρησής
σας σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των
εγγράφων.
Η οικογένεια συστημάτων imageRUNNER
ADVANCE DX της Canon έχει σχεδιαστεί
με γνώμονα τον αποτελεσματικό
υβριδικό τρόπο εργασίας. Αξιοποιώντας
τη βραβευμένη πλατφόρμα
imageRUNNER ADVANCE 3ης γενιάς, η
οικογένεια έξυπνων συστημάτων
πολλαπλών λειτουργιών κατασκευάστηκε
χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη
τεχνολογία ψηφιοποίησης και
επεξεργασίας εγγράφων, ενώ
ενσωματώνει επίσης προηγμένη
συνδεσιμότητα στο cloud. Χάρη στην
παραγωγικότητα, στην ασφάλεια και στις
δυνατότητες σύνδεσης, η οικογένεια
συστημάτων imageRUNNER ADVANCE
DX δίνει ώθηση στον ψηφιακό
μετασχηματισμό σας, με την
απρόσκοπτη ενοποίηση των φυσικών
εκτυπώσεων και των ψηφιακών
πληροφοριών.

ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

Σειρά ασπρόμαυρων συστημάτων

iR-ADV DXC257/C357

iR-ADV DX8700

iR-ADV DXC3800

ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

iR-ADV DXC478

ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

iR-ADV DX717/617/527

iR-ADV DX4700

iR-ADV DX6780i

iR-ADV DX6800

ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

iR-ADV DXC7700

iR-ADV DXC5800

ΚΎΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στη χρήση ενός πιο
κατανεμημένου εργατικού δυναμικού, επανεξετάζουν τους τρόπους με
τους οποίους χρησιμοποιούν το γραφείο αλλά και τους τρόπους με τους
οποίους διαχειρίζονται τα έγγραφα και τις πληροφορίες.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ
ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑΣ

Πολλές επιχειρήσεις που υιοθετούν μακροπρόθεσμες στρατηγικές απομακρυσμένης εργασίας
θα έχουν λιγότερους εργαζόμενους στο γραφείο σε καθημερινή βάση.
Όταν οι υπάλληλοι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, θα θέλουν να εργάζονται
όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά. Έτσι, όσον αφορά στη διαχείριση των εγγράφων, από την
εκτύπωση ενός διαφημιστικού μέχρι τη σάρωση μιας σύμβασης, χρειάζονται συστήματα που
είναι γρήγορα, εύχρηστα και υποστηρίζουν αποδοτικές ροές εργασίας.
Τα συστήματά μας προσφέρουν κορυφαίες ταχύτητες σάρωσης και εκτύπωσης,
διασφαλίζοντας ότι η επιχείρησή σας θα λειτουργεί με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο.

Παράλληλα, η προηγμένη τεχνολογία
σάρωσης συνεργάζεται απρόσκοπτα με το
λογισμικό uniFLOW Online της Canon,
διατηρώντας την παραγωγικότητα των
εργαζομένων σε υψηλά επίπεδα, καθώς
ελαχιστοποιεί τον χρόνο που αφιερώνουν
σε περιττές εργασίες. Διεργασίες όπως η
ονομασία, η επιλογή της θέσης
αποθήκευσης, η είσοδος σε εφαρμογές
τρίτων προμηθευτών και η μαζική
αποθήκευση αυτοματοποιούνται. Τα
συστήματά μας χρησιμοποιούν επίσης
μηχανική εκμάθηση για να
«απομνημονεύουν» τις προτιμώμενες
επιλογές σάρωσης, εκτύπωσης και τελικής
επεξεργασίας, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο
αλληλεπίδρασης με το σύστημα και
εξοικονομώντας στους εργαζόμενους
πολύτιμο χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται να
επιλέγουν κάθε φορά τις ρυθμίσεις για τις
εργασίες που εκτελούν τακτικά.
Επιπλέον, όλα τα συστήματα ενσωματώνουν
λειτουργία OCR (οπτική αναγνώριση
χαρακτήρων), βασισμένη στην τεχνολογία
IRIS, για την αυτόματη κατηγοριοποίηση
των εγγράφων και την εξαγωγή δεδομένων.
Στη συνέχεια, το λογισμικό Υποβοήθησης
αρχειοθέτησης, μια δυνατότητα που
διατίθεται με το uniFLOW Online, μπορεί να
αναγνωρίσει αυτόματα και να αρχειοθετήσει
τα σαρωμένα έγγραφα.
Οι λεπτομέρειες της σάρωσης, όπως ο
τύπος του εγγράφου ή η εταιρεία, εξάγονται
κατά το βήμα της ψηφιοποίησης και
χρησιμοποιούνται για την άμεση ονομασία
και αποθήκευση αρχείων στην κατάλληλη
τοποθεσία στο cloud. Το λογισμικό μπορεί
επίσης να εκπαιδευτεί ώστε να αναγνωρίζει
συνήθη έγγραφα της επιχείρησης, για ακόμη
ταχύτερη αυτόματη αρχειοθέτηση την
επόμενη φορά.

Τα συστήματά μας χρησιμοποιούν
αυτοματοποιημένες διαδικασίες και
μηχανική εκμάθηση, εξοικονομώντας
πολύτιμο χρόνο στους εργαζόμενους.

Οι πληροφορίες που εξάγονται μπορούν
επίσης να εισαχθούν απευθείας στο
λογισμικό ροής εργασιών που
χρησιμοποιείτε, γεγονός που σημαίνει ότι οι
εργαζόμενοι αφιερώνουν λιγότερο χρόνο
στη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων.

Αυτή η τεχνολογία δεν εξοικονομεί μόνο
χρόνο στους εργαζόμενους, αλλά μειώνει
επίσης τα σφάλματα χάρη στον εντοπισμό
εσφαλμένων, ανακριβών ή κακής ποιότητας
δεδομένων κατά τη σάρωση. Η σειρά των
συστημάτων μας έχει σχεδιαστεί ώστε να
προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερη
ευχρηστία, με ομοιόμορφο περιβάλλον
χειρισμού και εμπειρία χρήστη, ανεξάρτητα
από το σύστημα που χρησιμοποιείτε.
Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η χρήση
νέων συστημάτων από τους εργαζομένους
σας, καθώς δεν χρειάζεται να μάθουν νέες
λειτουργίες. Παράλληλα, η απλότητα του
περιβάλλοντος χειρισμού σημαίνει ότι
εξοικονομούν χρόνο κατά την πλοήγηση στις
λειτουργίες.
Τέλος, η οικογένεια των συστημάτων
imageRUNNER ADVANCE DX συμβάλλει
στην αύξηση της αποδοτικότητας της
υβριδικής εργασίας μέσω της
συνδεσιμότητας. Τα συστήματα συνδέονται
απρόσκοπτα με το υφιστάμενο λογισμικό
ροών εργασίας και προσφέρουν
συμβατότητα με μια σειρά από δημόσιες
πλατφόρμες cloud, διασφαλίζοντας στους
εργαζομένους σας δυνατότητες σάρωσης
προς και εκτύπωσης από ευρέως
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, όπως το
Dropbox και το OneDrive.
Τα συστήματα συμβάλλουν επίσης στη
σύνδεση των εργαζομένων που βρίσκονται
στις εγκαταστάσεις με αυτούς που
εργάζονται από απόσταση, διευκολύνοντας
την ψηφιοποίηση των πληροφοριών,
γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν όλοι να
έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα έγγραφα
απ’ οπουδήποτε, με αποδοτικό τρόπο. Η
οικογένεια συστημάτων είναι συμβατή με
τις εφαρμογές Canon PRINT Business και
uniFLOW Online, οι οποίες σας επιτρέπουν
να χειρίζεστε από απόσταση το σύστημα
και να επιλέγετε λειτουργίες εκτύπωσης και
σάρωσης χωρίς να το αγγίζετε.
Αυτό διευκολύνει τους εργαζόμενους να
εκτυπώνουν και να σαρώνουν απ’
οποιοδήποτε σύστημα, χωρίς να χρειάζεται
η φυσική τους παρουσία κοντά σε αυτό.
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ
ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ

Η δραστηριοποίηση σε νέα περιβάλλοντα εργασίας συνεπάγεται
και μια νέα σειρά προβληματισμών σχετικά με την ασφάλεια,
ιδιαίτερα λόγω της κυκλοφορίας των δεδομένων σε τοποθεσίες
και συστήματα εκτός του VPN.
Ως συνδεδεμένο σύστημα, ένας εκτυπωτής με υποστήριξη cloud πρέπει να
προσφέρει ισχυρή προστασία, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες δεν θα βρεθούν
σε λάθος χέρια.
Η οικογένεια προϊόντων imageRUNNER ADVANCE DX διαθέτει υλικό εξοπλισμό,
λογισμικό και υπηρεσίες Canon με την πιο σύγχρονη τεχνολογία ασφαλούς
ψηφιοποίησης εγγράφων.
Η στιβαρή γκάμα χαρακτηριστικών ασφάλειας συμβάλλει στη διαφύλαξη της
εμπιστευτικότητας, της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σας
σε όλη της διάρκεια ζωής τους, χωρίς καμία παρεμπόδιση της παραγωγικότητας.

Η συμμόρφωση με την εξελισσόμενη
νομοθεσία, όπως ο ΓΚΠΔ, καταλαμβάνει
ολοένα και ψηλότερη θέση στις
προτεραιότητες των επιχειρήσεων.
Η οικογένεια των συστημάτων και οι
σχετικές υπηρεσίες τους καλύπτουν την
ανάγκη φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας,
χωρίς να επηρεάζουν τη δυνατότητα των
εργαζομένων να αποκτούν πρόσβαση στα
δεδομένα, στις πληροφορίες και στα
έγγραφα που χρειάζονται για να κάνουν
τη δουλειά τους.
Αυτό σημαίνει μια πλατφόρμα που έχει
σχεδιαστεί εξ αρχής με γνώμονα την
ολοκληρωμένη ασφάλεια –με έλεγχο
ταυτότητας βάσει αναγνωριστικού και
ελέγχους πρόσβασης, ασφαλείς υπηρεσίες
δημόσιου cloud και βελτιστοποιημένη
ασφάλεια εγγράφων– και η οποία
μεγιστοποιεί τη στιβαρότητα των
πολιτικών ενίσχυσης της ασφάλειας των
συστημάτων και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
απώλειας δεδομένων.
Η οικογένεια συστημάτων imageRUNNER
ADVANCE DX είναι πλήρως
προστατευμένη από μια ευρύτερη γκάμα
επιθέσεων. Η προστασία περιλαμβάνει
διάφορα χαρακτηριστικά, από την
επαλήθευση του συστήματος κατά την
εκκίνηση μέχρι την αποτροπή
παρεμβάσεων στο firmware και το
μπλοκάρισμα της εκτέλεσης μη
εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων. Η
τελευταία δυνατότητα παρέχεται από την
κορυφαία εταιρεία τεχνολογιών
κυβερνοασφάλειας McAfee, μέσω του
λογισμικού McAfee Embedded Control. Ο
συνδυασμός αυτών των λειτουργιών
εμποδίζει τους δυνητικούς χάκερ να
παρακάμψουν τους μηχανισμούς
ασφάλειας των συστημάτων.
Επιπλέον, τα δεδομένα Syslog παρέχουν
πληροφορίες ασφάλειας για το σύστημα
σε πραγματικό χρόνο. Αυτές οι
πληροφορίες μπορούν να αναλυθούν από
μια κατάλληλη λύση τρίτου κατασκευαστή
με τη χρήση αναγνωρισμένων προτύπων
του κλάδου και ενισχύουν την ενοποίηση
των συστημάτων με οποιαδήποτε λύση
διαχείρισης πληροφοριών και
συμβάντων ασφάλειας (SIEM).
Η σύνδεση με έλεγχο ταυτότητας χρήστη
στα συστήματα σημαίνει ότι ακόμη και οι
εργασίες που αποστέλλονται από φορητές
συσκευές μπορούν να τεθούν σε αναμονή
και να εκτυπωθούν με ασφάλεια με το
uniFLOW Online, προστατεύοντας την

εμπιστευτικότητα. Για την αποτροπή της
μη εξουσιοδοτημένης διανομής
ευαίσθητων πληροφοριών υπάρχει
δυνατότητα απενεργοποίησης διάφορων
λειτουργιών των συστημάτων για
μεμονωμένους χρήστες, ενώ οι οπτικές
και ηχητικές ενημερώσεις Υπενθύμισης
πρωτοτύπου σάς ειδοποιούν αν έχουν
απομείνει στο σύστημα σαρωμένα
πρωτότυπα με ευαίσθητες πληροφορίες.

Η στιβαρή γκάμα χαρακτηριστικών
ασφάλειας συμβάλλει στη διαφύλαξη
της εμπιστευτικότητας, της πρόσβασης
και της διαθεσιμότητας των
πληροφοριών σας σε όλη της διάρκεια
ζωής τους.

Η λειτουργία Εκτύπωσης από επισκέπτες
επιτρέπει επίσης ασφαλή ad hoc
εκτύπωση από φορητές συσκευές χωρίς
πρόσβαση στο δίκτυο της εταιρείας σας.
Με το uniFLOW Online Express, το οποίο
διατίθεται εγκατεστημένο στον βασικό
εξοπλισμό, μπορεί να προστεθεί ακόμη
περισσότερος έλεγχος μέσω της
αναβάθμισης στο uniFLOW Online ή στην
πλήρη λύση uniFLOW.

Στις πρόσθετες λειτουργίες που παρέχονται στον
βασικό εξοπλισμό των imageRUNNER ADVANCE DX
περιλαμβάνονται οι εξής:
Λειτουργία Διαγραφής σκληρού δίσκου και
δίσκου SSD που εξαλείφει τις εναπομένουσες
εικόνες μετά από κάθε εργασία.
Λειτουργία Διαμόρφωσης σκληρού δίσκου
και δίσκου SSD που εξαλείφει και
αντικαθιστά όλα τα δεδομένα στον σκληρό
δίσκο στο τέλος της λειτουργικής του ζωής.
Λειτουργία Κρυπτογράφησης δεδομένων
σκληρού δίσκου και δίσκου SSD που
συμβάλλει στην προστασία των
πληροφοριών, ακόμα και μετά την αφαίρεση
του σκληρού δίσκου, ενώ διαθέτει πλέον
έγκριση FIPS 140-2 σε επιλεγμένα μοντέλα.
Πρωτόκολλο SMB 3.0 που παρέχει ασφαλή
κρυπτογράφηση.
Κρυπτογραφημένη εκτύπωση και σάρωση,
καθώς και Υδατογράφημα ασφάλειας.
Διπλή δικτύωση.
TPM 2.0 για ισχυρότερη τεχνολογία
κρυπτογράφησης.
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Η αειφορία και περιβαλλοντική ευθύνη δεν είχαν ποτέ άλλοτε
τόσο υψηλή θέση στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων ή των
εργαζομένων σε αυτές. Πιστεύουμε με πάθος στα οφέλη που
μπορεί να προσφέρει η Canon, οι άνθρωποι, τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες της στους πελάτες μας αλλά και στην κοινωνία εν
γένει.
Γι' αυτόν τον λόγο εφαρμόζουμε τη φιλοσοφία Kyosei, μια ιαπωνική λέξη που
σημαίνει «ζούμε και εργαζόμαστε μαζί για το κοινό καλό». Ο όρος «κοινό καλό»
προσδιορίζεται από τους Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable
Development Goals – SDG), παρέχοντας ένα πλαίσιο εργασιών στην Canon για τη
διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών της επιπτώσεων.

Η νέα σειρά συστημάτων
imageRUNNER ADVANCE C5800
παράγει έως 18% λιγότερες εκπομπές
CO2 και έχει 20% μικρότερο βάρος
συγκριτικά με την προκάτοχό της.

Η οικογένεια συστημάτων imageRUNNER
ADVANCE DX είναι η έμπρακτη απόδειξη
αυτών των αξιών. Η νέα σειρά συστημάτων
imageRUNNER ADVANCE C5800 παράγει
έως 18% λιγότερες εκπομπές CO2 σε
ολόκληρη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων,
ενώ η σχεδίαση της σειράς μειώνει τη
χρήση υλικών κατά 20% συγκριτικά με την
προκάτοχό της, τη σειρά imageRUNNER
ADVANCE DX 5700.
Παράλληλα, η έξυπνη τεχνολογία της
βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις,
ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα και την
κατανάλωση ενέργειας και χαρτιού.
Για παράδειγμα, το λογισμικό του
συστήματος διαθέτει δυνατότητα εξάλειψης
των κενών σελίδων, ενώ η βελτιωμένη
επεξεργαστική ισχύς και οι δυνατότητες
προεπισκόπησης των μοντέλων της σειράς
μειώνουν την ανάγκη εκτύπωσης και
επανεκτύπωσης σημαντικών εγγράφων.

iR-ADV DXC5800

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας διατηρείται
επίσης στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα
χάρη στις προηγμένες καταστάσεις
αναστολής λειτουργίας, κάτι που σημαίνει
ότι χρησιμοποιείται μόνο όση ενέργεια
απαιτείται. Οι βελτιώσεις στην τήξη του
γραφίτη στη νέα έκδοση της οικογένειας
των συστημάτων μας, τη σειρά
imageRUNNER ADVANCE DX C5800, έχει
οδηγήσει σε μείωση της τιμής TEC κατά 15%
συγκριτικά με προηγούμενα μοντέλα με την

ίδια ταχύτητα εκτύπωσης. Αυτό επιτυγχάνει
υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης (70 σελ./
λεπτό) με κατανάλωση ενέργειας ίδια με
αυτήν του προηγούμενου μοντέλου των 60
σελ./λεπτό.
Οι προηγμένες ροές εργασίας και οι
δυνατότητες ανάλυσης που είναι διαθέσιμες
μέσω της πλατφόρμας imageRUNNER
ADVANCE DX εξασφαλίζουν ότι μπορείτε
να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των
εκτυπώσεων και να αποκομίσετε τη μέγιστη
αξία από αυτήν τη λειτουργία.
Αυτές οι λειτουργίες επιτρέπουν στην
οικογένεια συστημάτων της Canon να
υποστηρίζει την ψηφιακή τεχνολογία ώστε
να συμβαδίζει με τις αξίες των σύγχρονων
επιχειρήσεων: την παροχή και την
υποστήριξη της μέγιστης δυνατής
λειτουργικότητας, έχοντας παράλληλα
θετικό αντίκτυπο στο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα του χώρου εργασίας.
Μέσω της συνεχούς καινοτομίας, στόχος
μας είναι η μείωση του περιβαλλοντικού
αντίκτυπου των προϊόντων μας σε
ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
τους. Ως συνεργάτης μας, αυτές οι αλλαγές
μπορούν να βοηθήσουν και εσάς να
ανταποκριθείτε στους στόχους και στις
αξίες της επιχείρησής σας για την αειφορία
και την περιβαλλοντική ευθύνη.

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χρειάζεστε μια λύση αρκετά ευέλικτη ώστε να υποστηρίζει τόσο τη
στρατηγική σας για το cloud όσο και το παλαιό λογισμικό σας. Μια
λύση που λειτουργεί σήμερα και θα σας συνοδεύει σε όλη την
ψηφιακή διαδρομή σας.
Γι' αυτόν το λόγο, η οικογένεια
συστημάτων imageRUNNER ADVANCE DX
παρέχει πλήρη διαλειτουργικότητα με
κορυφαίες ψηφιακές υπηρεσίες και
ευρύτερες λύσεις της Canon στο cloud. Το
uniFLOW Online Express είναι
ενσωματωμένο στον εξοπλισμό και έτοιμο
για χρήση. Προσφέρει ενσωματωμένες
δυνατότητες ασφάλειας που εμποδίζουν
τον μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό χάρη
στον έλεγχο ταυτότητας συστημάτων, τον
έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και
τις δυνατότητες περιορισμού της
λειτουργίας των συστημάτων.
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται
επίσης προηγμένες λειτουργίες ανάλυσης
και διαχείρισης της οικογένειας
συστημάτων. Χάρη στη δυνατότητα
προσαρμογής στην κλίμακα των
απαιτήσεών σας, τα συστήματα
αναβαθμίζονται επίσης εύκολα στο
uniFLOW Online όταν απαιτούνται
περισσότερα στοιχεία σύνδεσης στο cloud
και πρόσθετες δυνατότητες ασφάλειας
και δημιουργίας αναφορών.
Οι πρόσθετες δυνατότητες που
σχετίζονται με το cloud περιλαμβάνουν τις
Υπηρεσίες συνεργασίας σε χώρους
εργασίας μέσω cloud – Αυτοματοποίηση
διαδικασιών (Cloud Workspace
Collaboration Services – Process
Automation, CWC-PA), έναν εύκολο,
έξυπνο και σύμμορφο τρόπο διαχείρισης
των σημαντικών επιχειρηματικών
εγγράφων και διεργασιών απευθείας από
το σύστημα Canon, χωρίς την ανάγκη
πολύπλοκων υποδομών IT. Οι Υπηρεσίες

συνεργασίας σε χώρους εργασίας μέσω
cloud – Αυτοματοποίηση διαδικασιών
αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών
ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της
Canon, οι οποίες συνδυάζουν αρμονικά το
κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα
ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογιών,
σχεδιασμένο για την υποστήριξη του
ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό
μετασχηματισμό.
Αυτό το πακέτο συνδυάζει λογισμικό
λύσεων Υπηρεσιών διαχείρισης
εκτύπωσης και Συνεργασίας σε χώρους
εργασίας, η δεύτερη από τις οποίες
περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες συνεργασίας
σε χώρους εργασίας μέσω cloud –
Αυτοματοποίηση διαδικασιών. Καθώς
συνεργάζονται απρόσκοπτα με τις
εκτεταμένες τεχνολογίες υλικού και
λογισμικού της Canon που υποστηρίζουν
σύνδεση στο cloud, οι υπηρεσίες αυτές
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να
μετασχηματίζουν ψηφιακά τη διαχείριση
περιεχομένου μέσω μιας πλατφόρμας
λογισμικού που παρέχεται ως υπηρεσία
(SaaS) και υποστηρίζει πλήρως το cloud.
Η ενοποίηση με πλατφόρμες αποθήκευσης
στο cloud, όπως οι Box, Evernote, Dropbox
και OneDrive, μετασχηματίζει άμεσα την
καταγραφή των δεδομένων.
Παράλληλα, η αυτοματοποίηση ροών
εργασίας μέσω του cloud με
επιχειρηματικές εφαρμογές, όπως οι
Therefore ή Concur, εξασφαλίζει ότι οι
προηγμένες ροές εργασίας συνεργάζονται
απρόσκοπτα με τις υφιστάμενες
διαδικασίες.

Η ενοποίηση με πλατφόρμες
αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Box,
Evernote, Dropbox και OneDrive,
μετασχηματίζει άμεσα την
καταγραφή των δεδομένων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ CANON
Προωθήστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, ανεξάρτητα από το περιβάλλον εργασίας σας,
με τις συνδυαστικές υπηρεσίες και τις λύσεις διαχείρισης συστημάτων και πληροφοριών, που σχεδιάστηκαν για
να ενοποιούν άψογα τα έντυπα μέσα με την ψηφιακή τεχνολογία.
Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού –που παρέχονται μέσω cloud, στις εγκαταστάσεις σας ή μέσω ενός
υβριδικού περιβάλλοντος– συνδυάζουν πρωτοποριακά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις, επιτρέποντάς σας να
επιτύχετε ακόμα υψηλότερους στόχους παραγωγικότητας, συνεργασίας, ασφάλειας, συμμόρφωσης και
αειφορίας και περιβαλλοντικής ευθύνης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
CLOUD

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βελτιωμένες υπηρεσίες

Λύσεις αυτοματοποίησης διαδικασιών

Βασικές υπηρεσίες

Προηγμένες λύσεις ψηφιοποίησης
Λύσεις συνδεσιμότητας στο cloud

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο
τα στοιχεία του οικοσυστήματος των τεχνολογιών μας
συνεργάζονται μεταξύ τους, συνδυάζοντας τις Υπηρεσίες
διαχείρισης εκτύπωσης, τις Λύσεις συνεργασίας σε χώρους
εργασίας και τα συστήματά μας με υποστήριξη cloud.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΤΗΝ CANON;

Η Canon είναι συνώνυμο της «απεικόνισης».
Χρησιμοποιούμε την απεικόνιση για να κάνουμε τη
διαφορά και να καταστήσουμε εφικτή την αλλαγή.
Για τους πελάτες μας, καθώς επιχειρούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό
τους και ακολουθούν νέους τρόπους εργασίας.
Για την ευρύτερη κοινωνική αλλαγή, με τη συνεχή επικέντρωσή μας
στην αειφορία και την περιβαλλοντική ευθύνη στο πλαίσιο της
εταιρικής κληρονομιάς και της κουλτούρας μας.
Τέλος, αλλάζουμε και εμείς καθώς επενδύουμε σε νέες αγορές,
προϊόντα και τεχνολογίες, ώστε να συνεχίσουμε να δίνουμε το παρόν
μακροπρόθεσμα, προς όφελος όλων: των πελατών, των ανθρώπων
μας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Η Canon στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες:
Καινοτομία – Μακρά ιστορία καινοτομιών γύρω από την
εικόνα, δημιουργώντας τεχνολογία αιχμής για πάνω από 80
χρόνια. Πληθώρα πρωτοποριακών επιτευγμάτων στον κλάδο
και ισχυρή δέσμευση σε μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.
Υποστήριξη – Εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για τη
διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας, με αποτέλεσμα την
ικανοποίηση των πελατών. Εσωτερική τεχνογνωσία που
αξιοποιείται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, καθώς και
δέσμευση στην αξιοποίηση δυνητικών ευκαιριών για τους
πελάτες μας.
Ασφάλεια – Οι λύσεις και οι υπηρεσίες της Canon συμβάλλουν
στην προστασία της ασφάλειας όλων των εγγράφων και των
ευαίσθητων δεδομένων, είτε σε έγχαρτη είτε σε ψηφιακή
μορφή, σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των
εγγράφων. Εγγενώς ασφαλείς, οι λύσεις και οι υπηρεσίες
έχουν σχεδιαστεί εξ αρχής με γνώμονα την ασφάλεια.
Αειφορία και περιβαλλοντική ευθύνη – Η Canon έχει
ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της για την αειφορία και την
περιβαλλοντική ευθύνη με τους Στόχους του ΟΗΕ για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals – SDG),
όπως οι δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε
ολόκληρη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, με τη μείωση του
μεγέθους των συσκευασιών και την ενοποίηση των κέντρων
διανομής.

Ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων καθιστά την Canon τον
κατάλληλο συνεργάτη για εσάς.
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