CONECTAŢI-VĂ ÎN SIGURANŢĂ,
TRANSFORMAŢI-VĂ DIGITAL
Dispozitivele multifuncţionale inteligente
imageRUNNER ADVANCE DX

Portofoliul imageRUNNER
ADVANCE DX
TRANSFORMAŢI-VĂ VIITORUL

Deoarece modul în care lucrăm se schimbă
într-o măsură atât de mare, şi cerinţele
noastre de la dispozitivele de imprimare şi
scanare se modifică.

De asemenea, trebuie să ofere securitate,
protejând cele mai sensibile informaţii ale
companiei dvs. pe întregul ciclu de viaţă al
documentelor.

În urmă cu 10 ani, imprimantele erau
necesare numai pentru a produce exemplare
fizice ale documentelor. Acea nevoie nu a
dispărut, însă, pentru a îndeplini cerinţele
stilurilor de lucru hibride din prezent, o
imprimantă are nevoie de noi capacităţi care
să o facă un centru pentru fluxuri de lucru
atât digitale, cât şi de imprimare.

Portofoliul imageRUNNER ADVANCE DX
de la Canon a fost conceput special
pentru lucrul hibrid eficient. Bazându-se
pe platforma premiată imageRUNNER
ADVANCE de a 3-a generaţie, portofoliul
de dispozitive multifuncţionale inteligente
a fost conceput cu cele mai recente
tehnologii de captură şi procesare a
documentelor, precum şi cu conectivitate
avansată la cloud integrată. Productive,
sigure şi conectate, dispozitivele din
portofoliul imageRUNNER ADVANCE DX
vă ajută să vă acceleraţi transformarea
digitală, integrând impecabil materialele
fizice imprimate şi informaţiile digitale.

Pentru a susţine fluxuri de lucru hibride
eficiente, acesta trebuie să fie nu doar locul
în care documentele digitale devin
documente imprimate, ci şi locul în care
documentele imprimate sunt transformate în
documente digitale. Trebuie să se conecteze
perfect cu aplicaţiile de la locul dvs. de
muncă, permiţând o mobilitate mai uşoară a
documentelor în cadrul fluxurilor de lucru.

Cum arată viitorul loc de muncă? Este o întrebare la care se gândesc
toate companiile în contextul în care trecem printr-o continuă
schimbare către moduri de lucru mai flexibile.
Pe viitor va fi din ce în ce mai puţin important pentru organizaţii să
aleagă un sediu pentru forţa lor de muncă; echipele îşi vor schimba
locaţiile după cum vor considera potrivit.

Gama color
Acest stil de lucru „hibrid” se bazează pe
tehnologie. Fiecare organizaţie se află
într-un proces de transformare digitală
care le permite angajaţilor să muncească,
să se conecteze şi să colaboreze de
oriunde s-ar afla.

CEL MAI RECENT MODEL

Gama alb-negru

iR-ADV DXC257/C357

iR-ADV DX8700

iR-ADV DXC3800
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iR-ADV DXC478
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iR-ADV DX717/617/527

iR-ADV DX4700

iR-ADV DX6780i

iR-ADV DX6800
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iR-ADV DXC7700

iR-ADV DXC5800

AVANTAJ CHEIE

Pe măsură ce organizaţiile se adaptează la o forţă de lucru din ce
în ce mai dispersată, este important să se gândească la modul în
care folosesc biroul şi, prin urmare, la modul în care îşi
gestionează documentele şi informaţiile.

TRANSFORMAREA
PRODUCTIVITĂŢII

Multe organizaţii care adoptă stilul de lucru la distanţă pe termen lung vor avea mai
puţin angajaţi care vin zilnic la birou.
Când angajaţii vin la sediu, vor să fie cât mai productivi. Aşadar, când vine vorba de
gestionarea documentelor, de la imprimarea unei broşuri la scanarea unui contract,
aceştia au nevoie de dispozitive rapide, cu utilizare simplă şi care să permită fluxuri
de lucru eficiente cu documente.
Dispozitivele noastre oferă viteze de scanare şi imprimare de ultimă oră pentru ca
dvs. să vă puteţi desfăşura activitatea cât mai bine posibil.

În plus, tehnologia de scanare avansată
lucrează impecabil cu software-ul
nostru uniFLOW Online pentru a
menţine productivitatea angajaţilor,
reducând la minimum timpul petrecut
cu activităţi inutile. Operaţii precum
denumirea, alegerea unei locaţii de
stocare, conectarea la aplicaţii terţe şi
salvarea pe loturi sunt automatizate. De
asemenea, dispozitivele noastre
utilizează învăţarea automată pentru a
memora opţiunile preferate pentru
scanare, imprimare şi finisare, reducând
la minimum timpul petrecut cu
dispozitivul şi ajutând angajaţii să
economisească timp preţios, eliminând
necesitatea de a reintroduce informaţiile
pentru lucrările frecvente.
În plus, funcţia OCR (recunoaşterea
optică a caracterelor) oferită prin
tehnologia IRIS este integrată în toate
dispozitivele şi asigură clasificarea
documentelor şi extragerea datelor în
mod automat. Software-ul Filing Assist,
o funcţie care este disponibilă împreună
cu uniFLOW Online, poate ulterior să
identifice şi să arhiveze documentele
scanate.
Detaliile scanării, precum tipul de
document sau compania, sunt extrase în
momentul digitalizării şi utilizate pentru
a denumi şi salva fişierele instantaneu în
locaţia potrivită din cloud. De asemenea,
software-ul poate învăţa să recunoască
documentele obişnuite ale companiei,
pentru a facilita arhivarea mai rapidă
data următoare.
În plus, informaţiile extrase pot fi
integrate direct în software-ul dvs. de
fluxuri de lucru, ceea ce înseamnă că
angajaţii vor petrece mai puţin timp cu
introducerea manuală a datelor.

Dispozitivele noastre folosesc
automatizarea şi învăţarea automată
pentru a-i ajuta pe angajaţi să
economisească timp preţios.

Cu această tehnologie veţi economisi
timp pentru forţa dvs. de lucru şi veţi
reduce totodată erorile identificând
datele eronate, imprecise sau de slabă
calitate în etapa de captură. Portofoliul
nostru a fost conceput pentru a fi cât
mai uşor de utilizat, cu o interfaţă şi
experienţă a utilizatorului consecvente,
indiferent de dispozitivul utilizat.
Astfel, noile dispozitive vor fi uşor de
integrat pentru angajaţii dvs., care nu
vor mai trebui să înveţe noi funcţii. În
acelaşi timp, datorită simplităţii
interfeţei, se va pierde mai puţin timp
navigând prin funcţii.
În cele din urmă, portofoliul
imageRUNNER ADVANCE DX vă ajută
să creaţi un mediu de lucru hibrid
eficient prin conectivitate. Dispozitivele
se conectează perfect cu software-ul
dvs. existent pentru fluxuri de lucru şi
oferă compatibilitate cu o serie de
platforme cloud publice, asigurând forţei
dvs. de lucru posibilitatea de a scana şi
imprima din aplicaţii cunoscute, precum
Dropbox şi OneDrive.
În plus, dispozitivele ajută la conectarea
angajaţilor de la sediu cu cei de la
distanţă, facilitând digitalizarea
informaţiilor, ceea ce înseamnă că
angajaţii pot accesa în mod eficient şi
de oriunde documentele de care au
nevoie. Portofoliul este compatibil cu
aplicaţia Canon PRINT Business şi
aplicaţia uniFLOW Online, care vă
permit să operaţi de la distanţă
dispozitivul şi să selectaţi funcţiile de
imprimare şi de captură fără să-l
atingeţi. Astfel, angajaţii vor putea
imprima şi scana cu uşurinţă pe orice
dispozitiv, fără a trebui să fie în
apropierea acestuia.

AVANTAJ CHEIE

Munca în noile medii de lucru implică noi îngrijorări legate de
securitate, mai ales că datele vor fi transmise către locaţii şi
dispozitive din afara reţelei VPN.

TRANSFORMAREA SECURITĂŢII
ŞI CONFORMITĂŢII

Fiind dispozitive conectate, imprimantele cu compatibilitate cloud trebuie să ofere
protecţii solide, care să asigure că informaţiile nu ajung la persoane neautorizate.
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE DX reprezintă ultima evoluţie în captură
securizată pentru echipamentele, software-ul şi serviciile Canon.
Gama sa impresionantă de capacităţi de securitate contribuie la asigurarea
confidenţialităţii, accesibilităţii şi disponibilităţii informaţiilor dvs. pe tot parcursul
ciclului lor de viaţă, fără a compromite productivitatea.

Respectarea legislaţiei în schimbare,
inclusiv GDPR, devine o prioritate tot
mai semnificativă pentru companii.
Portofoliul şi serviciile sale abordează
necesitatea securităţii fizice şi digitale,
fără a afecta capacitatea angajaţilor de
a accesa datele, informaţiile şi
documentele de care au nevoie pentru
a-şi îndeplini sarcinile de serviciu.
Aceasta înseamnă o platformă
proiectată pentru securitate, cu
autentificare bazată pe ID şi controale
de acces, servicii cloud publice
securizate şi securitate optimizată a
documentelor, care maximizează
eficienţa politicilor de consolidare a
dispozitivelor şi minimizează riscul de
pierdere a datelor.
Portofoliul imageRUNNER ADVANCE
DX este complet protejat împotriva unei
game mai vaste de atacuri, de la
verificarea sistemului la pornire, la
intervenţiile neautorizate asupra
firmware-ului şi blocarea rulării
programelor neautorizate. Cea din urmă
este asigurată de unul dintre cei mai
importanţi furnizori de securitate
cibernetică, McAfee, prin software-ul
său McAfee Embedded Control.
Împreună, aceste funcţionalităţi de
securitate nu permit potenţialilor hackeri
să ocolească mecanismele de securitate
ale dispozitivelor.
Datele Syslog oferă informaţii în timp
real privind siguranţa dispozitivelor, care
pot fi analizate de o soluţie terţă
capabilă folosind standarde recunoscute
în domeniu şi optimizează integrarea
portofoliului cu orice soluţie de
gestionare a informaţiilor şi
evenimentelor de securitate (Security
Information and Event Management
– SIEM).
Datele de autentificare ale utilizatorilor
pe dispozitive înseamnă că şi
documentele trimise de pe dispozitive
mobile pot fi păstrate şi imprimate în
siguranţă cu uniFLOW Online, protejând
confidenţialitatea. Pentru a preveni
distribuirea neautorizată a informaţiilor
sensibile, se pot dezactiva diverse

funcţii ale dispozitivelor pentru anumiţi
utilizatori, iar notificările de reamintire
vizuale şi sonore pentru originale vă
alertează dacă în dispozitiv au fost
uitate documente originale scanate care
conţin informaţii sensibile.

O gamă impresionantă de capacităţi de
securitate contribuie la asigurarea
confidenţialităţii, accesibilităţii şi
disponibilităţii informaţiilor dvs. pe tot
parcursul ciclului lor de viaţă.

Imprimarea pentru vizitatori permite
imprimarea ad hoc sigură de pe
dispozitive mobile fără acces la reţeaua
companiei.
Cu software-ul uniFLOW Online Express
instalat standard, puteţi beneficia de
control sporit făcând upgrade la
uniFLOW Online sau la soluţia uniFLOW
completă.

Printre funcţiile suplimentare disponibile standard pe
imageRUNNER ADVANCE DX se numără:
Ştergere HDD şi SSD, care elimină imaginile
latente după fiecare lucrare.
Formatare HDD şi SSD, care elimină şi
suprascrie toate datele de pe hard disk la
sfârşitul duratei de viaţă.
Criptarea datelor de pe HDD şi SSD, care
ajută la protejarea informaţiilor chiar şi după
îndepărtarea hard diskului, în prezent fiind
validată conform FIPS 140-2 pentru modelele
selectate.
SMB 3.0, care asigură criptare sigură.
Imprimare şi scanare criptate şi filigrane de
siguranţă.
Reţea dublă.
TPM 2.0 pentru o tehnologie de criptare mai
performantă.
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TRANSFORMAREA
SUSTENABILITĂŢII

Sustenabilitatea nu a fost niciodată mai importantă pe agenda
corporaţiilor sau a angajaţilor. Credem cu pasiune în beneficiile
pe care Canon şi angajaţii, produsele şi serviciile sale le pot
aduce clienţilor şi societăţii în general.
De aceea, ne desfăşurăm activitatea conform filosofiei Kyosei, un cuvânt japonez
care înseamnă „a trăi şi a munci împreună pentru binele comun”. „Binele comun”
este definit de obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (ODD), care oferă un cadru
pe baza căruia Canon îşi poate gestiona impactul social şi asupra mediului.

Cea mai recentă serie imageRUNNER
ADVANCE C5800 produce cu 18 % mai
puţin CO2 şi are o greutate cu 20 %
mai mică decât seria anterioară.

Portofoliul imageRUNNER ADVANCE DX
integrează în totalitate aceste valori. Cea
mai recentă serie imageRUNNER
ADVANCE C5800 produce cu până la
18 % mai puţin CO2 pe întreaga durată
de viaţă a produselor, iar designul gamei
asigură reducerea cu până la 20 % a
materialelor utilizate în comparaţie cu
seria anterioară, imageRUNNER
ADVANCE DX 5700.
În plus, tehnologia sa inteligentă
optimizează setările, reducând la
minimum deşeurile şi consumul de
energie şi de hârtie.
Spre exemplu, software-ul dispozitivului
poate elimina paginile albe, iar puterea
de procesare îmbunătăţită şi funcţiile de
previzualizare disponibile în această serie
reduc necesitatea de a imprima şi
reimprima documentele esenţiale.
De asemenea, consumul de energie este
cât mai redus posibil mulţumită
modurilor de inactivitate avansate, ceea
ce înseamnă că nu se mai utilizează
curent electric în exces. Optimizarea
valorii de topire a tonerului din cea mai
recentă ediţie a portofoliului nostru,
imageRUNNER ADVANCE DX seria
C5800, a avut ca rezultat o reducere de
15 % a consumului tipic de energie
iR-ADV DXC5800

comparativ cu modelele anterioare cu
aceeaşi viteză de imprimare. Astfel, se
obţine o viteză de imprimare mai mare
(70 ppm) cu acelaşi consum de energie
ca modelul cu viteza de 60 ppm.
Fluxurile de lucru şi funcţiile de analiză
avansate disponibile prin platforma
imageRUNNER ADVANCE DX înseamnă
că vă puteţi optimiza utilizarea imprimării
în timp, asigurându-vă că funcţia oferă
valoare maximă.
Aceste funcţii ajută portofoliul Canon să
menţină tehnologia digitală în
conformitate cu valorile organizaţionale
moderne: asigură şi susţine
funcţionalitatea maximă, reducând
totodată impactul ecologic al locului dvs.
de muncă.
Inovând în permanenţă, ne dorim să
reducem impactul ecologic al produselor
noastre pe întreaga durată de viaţă a
acestora. Ca partener al dvs., aceste
schimbări vă vor ajuta să realizaţi
obiectivele de sustenabilitate şi valorile
organizaţiei dvs.

INTEGRARE
DIGITALĂ

Integrarea cu platforme de stocare în
cloud, inclusiv Box, Evernote, Dropbox
şi OneDrive, transformă instantaneu
captura de date.

Aveţi nevoie de o soluţie suficient de flexibilă pentru a vă susţine
strategia cloud şi software-ul existent. Una care funcţionează
acum, dar şi în alte etape ale călătoriei dvs. digitale.
De aceea, portofoliul imageRUNNER
ADVANCE DX este complet
interoperabil cu servicii digitale de vârf
şi soluţii cloud Canon mai ample.
uniFLOW Online Express este integrat
şi gata de utilizare, adăugând funcţii de
securitate încorporate pentru a preveni
operarea neautorizată prin
autentificarea pe dispozitiv,
autentificarea cu doi factori şi
capacităţile de restricţionare a
accesului la funcţiile dispozitivului.
Funcţiile de analiză avansate şi
gestionarea portofoliului sunt, de
asemenea, standard. Adaptându-se la
cerinţele dvs., dispozitivele sunt
totodată uşor de conectat la uniFLOW
Online atunci când sunt necesari mai
mulţi conectori cloud şi funcţii
suplimentare de securitate şi raportare.
Capacităţile cloud suplimentare includ
serviciile Canon Cloud Workspace
Collaboration Services – Process
Automation (CWC-PA), metoda
uşoară, inteligentă şi conformă de a
gestiona documentele şi procesele
esenţiale ale companiei direct de pe
dispozitivul Canon, fără a avea nevoie
de soluţii IT complexe. Canon Cloud
Workspace Collaboration Services –

Process Automation face parte din
Canon Digital Transformation Services
(DTS), ce reuneşte componentele
noastre hardware şi software de vârf
într-un ecosistem de tehnologii
integrat, conceput să vă susţină
procesul de transformare.
Această ofertă combină serviciile de
imprimare gestionate şi soluţiile
software de colaborare la locul de
muncă, cele din urmă incluzând şi
CWC-PA. Lucrând impecabil cu
numeroasele tehnologii hardware şi
software Canon conectate la cloud,
CWC-PA permite companiilor să îşi
transforme digital gestionarea
conţinutului printr-o platformă SaaS
complet compatibilă cu tehnologia
cloud.
Integrarea cu platforme de stocare în
cloud, inclusiv Box, Evernote, Dropbox
şi OneDrive, transformă instantaneu
captura de date.
În plus, automatizarea fluxurilor de
lucru în cloud cu aplicaţii comerciale,
inclusiv Therefore sau Concur, asigură
faptul că fluxurile de lucru complexe se
integrează perfect în procesele
existente.

CANON DIGITAL TRANSFORMATION SERVICES
Impulsionaţi-vă transformarea digitală, indiferent de unde lucraţi, cu serviciile şi soluţiile noastre combinate de
gestionare a dispozitivelor şi a informaţiilor, concepute pentru o integrare perfectă a documentelor fizice cu cele
digitale.
Oferite prin cloud, la sediu sau într-un mediu hibrid, serviciile noastre de transformare digitală, care combină
produse, servicii şi soluţii de ultimă generaţie, vă ajută să obţineţi niveluri mai bune de productivitate, colaborare,
securitate şi conformitate şi să vă atingeţi obiective de sustenabilitate.

SERVICII DE
IMPRIMARE
GESTIONATE

DISPOZITIVE PREGĂTITE
PENTRU TEHNOLOGIA
CLOUD

COLABORARE LA
LOCUL DE MUNCĂ

Servicii îmbunătăţite

Soluţii de automatizare a proceselor

Servicii de bază

Soluţii avansate de captură
Soluţii de conectivitate la cloud

Diagrama de mai sus arată modul în care elementele ecosistemului
nostru de tehnologii lucrează împreună, inclusiv Serviciile de
imprimare gestionate, Soluţiile de colaborare la locul de muncă şi
dispozitivele noastre pregătite pentru tehnologia cloud.

DE CE CANON
Canon înseamnă imagini. Utilizăm aceste imagini
pentru a face o diferenţă şi a promova schimbarea.
Pentru clienţii noştri care încep transformarea digitală şi lucrează în
noi moduri.
Pentru o schimbare mai amplă la nivel social cu obiectivul nostru
constant în ceea ce priveşte sustenabilitatea, ca parte a moştenirii şi
culturii noastre corporatiste.
În final, schimbăm modul în care investim în noi pieţe, produse şi
tehnologii, aşa că suntem aici pe termen lung, în beneficiul tuturor:
clienţilor noştri, angajaţilor noştri şi societăţii în general.

Canon este construită pe 4 piloni principali:
Inovaţie – Experienţă îndelungată în inovaţie a imaginilor,
oferind tehnologie de ultimă generaţie de peste 80 de ani.
Inovăm în industrie şi ne dedicăm în totalitate dezvoltărilor
tehnologice.
Asistenţă – Un portofoliu de servicii diversificate pentru a
asigura cea mai bună calitate şi, prin urmare, satisfacţia
clienţilor. Ne folosim cunoştinţele tehnice la nivel intern pentru
a creşte eficienţa, străduindu-ne să optimizăm potenţialul
clienţilor.
Securitate – Soluţiile şi serviciile Canon ajută la securizarea
tuturor documentelor şi datelor sensibile, indiferent că sunt
pe hârtie sau în format digital, pe întreaga lor durată de viaţă.
Concepute pentru a fi sigure, soluţiile şi serviciile sunt
concepute pentru a oferi securitate.
Sustenabilitate – Canon a asigurat conformitatea practicilor
sale de sustenabilitate cu obiectivele ONU de dezvoltare
durabilă (ODD), cum ar fi angajamentul de a reduce emisiile
de CO2 pe întreaga durată de viaţă a produselor, reducând
dimensiunea ambalajelor şi consolidând centrele de
distribuţie.

Împreună, toate aceste aspecte fac Canon partenerul potrivit
pentru dvs.
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