CONNECT SECURELY,
TRANSFORM DIGITALLY
imageRUNNER ADVANCE DX
Intelligente multifunctionele apparaten

imageRUNNER
ADVANCE DX-PORTFOLIO
TRANSFORMEER UW TOEKOMST

Doordat de manier waarop we werken
zo drastisch verandert, verandert ook
onze behoefte aan print- en scanapparaten.
10 jaar geleden was een printer alleen
nodig om fysieke kopieën van
documenten te produceren. Die behoefte
is niet verdwenen, maar om aan de eisen
van de hedendaagse hybride werkwijzen
te kunnen voldoen, moet een printer
nieuwe capaciteiten hebben die het
apparaat tot een hub maken voor zowel
print- als digitale workflows:
Om effectieve hybride workflows te
kunnen ondersteunen, moet de printer
niet alleen de plek zijn waar digitaal in
print verandert, maar ook waar print naar
digitaal transformeert. Het apparaat moet
naadloos met uw werkplekapplicaties
kunnen worden verbonden, zodat
documenten soepel in workflows kunnen
worden opgenomen.

Hoe ziet de toekomst van de werkplek eruit? Die vraag
wordt in elk bedrijf gesteld, nu we een transformatie naar
een meer vloeiende manier van werken doormaken.
Vooruitkijkend naar de toekomst zal het voor organisaties
steeds minder belangrijk zijn om zich vast te leggen op een
locatie waar hun medewerkers aanwezig zijn; teams zullen
zich naar behoefte tussen locaties verplaatsen.

Bovendien moet de printer de
veiligheid waarborgen, en zelfs de
gevoeligste informatie van uw bedrijf
overal in de documentlevenscyclus
weten te beschermen.
Canon’s imageRUNNER ADVANCE
DX-portfolio is ontworpen met het oog
op een effectieve hybride werkwijze. Het
portfolio bouwt voort op het bekroonde
imageRUNNER ADVANCE 3rd
Generation-platform en bestaat uit
intelligente multifunctionele apparaten
die zijn ontwikkeld met de nieuwste
technologie voor het vastleggen en
verwerken van documenten, evenals
geavanceerde ingebouwde
cloudconnectiviteit. Het imageRUNNER
ADVANCE DX-portfolio van productieve,
veilige en connected apparaten helpt u
verder in uw digitale transformatie door
fysieke print en digitale informatie
naadloos met elkaar te integreren.

Kleurenprinters

Aan de basis van deze 'hybride'
manier van werken, ligt technologie.
Elke organisatie doorloopt een traject
van digitale transformatie waardoor
medewerkers in staat zullen zijn
om op elke plek met het bedrijf
verbonden te zijn en met hun
collega's samen te werken.

NIEUWSTE MODEL

Zwart-wit printers

iR-ADV DXC257/C357

iR-ADV DX8700

iR-ADV DXC3800

iR-ADV DXC478

NIEUWSTE MODEL

iR-ADV DX717/617/527

iR-ADV DX4700

iR-ADV DX6780i

iR-ADV DX6800

NIEUWSTE MODEL

iR-ADV DXC7700

iR-ADV DXC5800

BELANGRIJKSTE
KENMERK

Nu organisaties zich aanpassen aan een personeelsbestand
werkend op verschillende locaties, verandert ook hun beeld
van het kantoor en daarmee de manier waarop ze met
documenten en informatie omgaan.

PRODUCTIVITEIT
TRANSFORMEREN

Veel organisaties die langdurig overstappen op werken op afstand
hebben minder medewerkers op kantoor.
En wanneer medewerkers wel aanwezig zijn, willen ze zo productief
mogelijk kunnen werken. Dus wanneer het om documentbeheer gaat,
van het printen van een brochure tot het scannen van een contract,
hebben ze apparaten nodig die snel zijn, eenvoudig zijn te gebruiken,
en die efficiënte documentworkflows ondersteunen.
De apparaten van Canon bieden toonaangevende scan- en printsnelheden
waarmee uw bedrijfsprocessen zo soepel mogelijk blijven verlopen.

Ondertussen werkt de geavanceerde
scantechnologie naadloos samen
met de uniFLOW Online Software,
waardoor uw medewerkers
productief blijven doordat ze minder
tijd aan onnodige taken hoeven
te besteden. Taken zoals namen
wijzigen, een opslaglocatie kiezen,
inloggen door derden en
batchopslag zijn geautomatiseerd.
De Canon-apparaten gebruiken
tevens machine learning om
voorkeursopties voor scannen,
printen en afwerking te onthouden,
waardoor er minder tijd bij het
apparaat hoeft te worden
doorgebracht en medewerkers
waardevolle tijd besparen doordat
ze informatie voor veelvoorkomende
taken niet steeds opnieuw hoeven
in te voeren.
Daarnaast is OCR (Optical Character
Recognition), op basis van IRIStechnologie, in alle apparaten
ingebouwd en faciliteert dit
automatische documentclassificatie
en gegevensextractie.
Archiveringshulpsoftware, een
voorziening die met uniFLOW Online
beschikbaar komt, kan vervolgens
automatisch gescande documenten
identificeren en archiveren.
Details van de scan, zoals het
documenttype of bedrijf,
worden tijdens het digitaliseren
geëxtraheerd en gebruikt om
bestanden direct een naam te
geven en in de juiste cloudlocatie
op te slaan. De software kan ook
leren gangbare bedrijfsdocumenten
te herkennen om deze in het
vervolg sneller te archiveren.

Dankzij automatisering en machine
learning besparen Canon-apparaten
medewerkers waardevolle tijd.

Geëxtraheerde informatie kan
tevens rechtstreeks naar uw
workflowsoftware worden gestuurd,
zodat medewerkers veel minder
tijd kwijt zijn aan handmatige
gegevensinvoer.

Deze technologie bespaart uw
medewerkers niet alleen tijd, maar
vermindert ook het aantal mogelijke
fouten doordat foutieve,
onnauwkeurige of kwalitatief slechte
gegevens bij het vastleggen al
worden geïdentificeerd. Het portfolio
van Canon is ontworpen met het oog
op gebruiksvriendelijkheid en biedt
een consistente interface en
gebruikerservaring op elk apparaat.
Dit maakt de introductie van
nieuwe apparaten gemakkelijk voor
uw medewerkers, omdat ze geen
nieuwe functionaliteit hoeven aan
te leren. En door de eenvoud van
de interface zijn ze minder tijd kwijt
aan het navigeren door de functies.
Tot slot helpt het imageRUNNER
ADVANCE DX-portfolio een efficiënte
hybride manier van werken creëren
dankzij de connectiviteit. De
apparaten maken naadloos
verbinding met uw bestaande
workflowsoftware en bieden
compatibiliteit met een reeks
openbare cloudplatforms, zodat uw
medewerkers vanuit gangbare
applicaties zoals Dropbox en
OneDrive kunnen scannen en printen.
Bovendien helpen de apparaten
medewerkers op kantoor en op
afstand met elkaar te verbinden door
de gemakkelijke manier om
informatie te digitaliseren, zodat
medewerkers overal waar ze zijn
efficiënt toegang hebben tot de
benodigde documenten. Het
portfolio is compatibel met de Canon
PRINT Business-app en uniFLOW
Online-app, waarmee u het apparaat
op afstand kunt bedienen en printen scanfuncties kunt selecteren
zonder het apparaat te hoeven
aanraken. Dit maakt het voor
medewerkers gemakkelijk om op
elk apparaat te printen en scannen,
zonder zelf in de buurt te hoeven zijn.

BELANGRIJKSTE
KENMERK

Nieuwe werkwijzen en werkomgevingen betekenen ook nieuwe
zorgen met betrekking tot beveiliging, met name wanneer
gegevens naar locaties en apparaten buiten het VPN stromen.

TRANSFORMATIE VAN
VEILIGHEID EN NALEVING
VAN REGELGEVING

Als connected apparaat moet een cloud-compatibele printer robuuste
beveiligingsmaatregelen bieden om te waarborgen dat informatie niet
in verkeerde handen valt.
Met het imageRUNNER ADVANCE DX-portfolio beschikt u over de
nieuwste technologie voor veilig vastleggen via allerlei hardware,
software en services van Canon.
Het scala aan beveiligingsfuncties helpt de vertrouwelijkheid, toegankelijkheid
en beschikbaarheid van uw informatie gedurende de volledige levenscyclus
te waarborgen, zonder de productiviteit te belemmeren.

Naleving van veranderende wet- en
regelgeving, waaronder de AVG,
wordt een steeds grotere prioriteit
voor bedrijven.
Dit portfolio en de services die daarmee
worden geboden voorzien in de
behoefte van fysieke en digitale
beveiliging, zonder dat dit ten koste
gaat van het vermogen van
medewerkers om toegang te hebben tot
de gegevens, informatie en documenten
die ze voor hun taken nodig hebben.
Het platform heeft dan ook geïntegreerde
beveiliging, compleet met verificatie- en
toegangscontroles op basis van ID,
veilige openbare cloudservices en
geoptimaliseerde documentbeveiliging
die de robuustheid van het scherpe
beveiligingsbeleid van het apparaat
maximaliseert en het risico op
gegevensverlies minimaliseert.
Het imageRUNNER ADVANCE DXportfolio wordt volledig beschermd
tegen meerdere soorten aanvallen, van
verificatie van het systeem bij het
opstarten tot preventie van
firmwaresabotage, en blokkering van
het uitvoeren van niet-geautoriseerde
programma's. In dat laatste wordt
voorzien door het toonaangevende
cybersecuritybedrijf McAfee met zijn
McAfee Embedded Control Software. De
combinatie van deze beveiligingsfuncties
voorkomt dat potentiële hackers de
beveiligingsmechanismen van de
apparaten kunnen omzeilen.
Tevens bieden Syslog-gegevens realtime
beveiligingsinformatie over het
apparaat. Deze gegevens kunnen met
een geschikte oplossing van derden
worden geanalyseerd aan de hand van
erkende standaarden. Hierdoor kan het
portfolio verder worden geïntegreerd
met elke SIEM-oplossing (Security
Information and Event Management).
Door gebruikersauthenticatie op printers
kunnen zelfs opdrachten die worden
verzonden vanaf mobiele apparaten veilig
worden vastgehouden en geprint met
uniFLOW Online, om zo de

vertrouwelijkheid te beschermen.
Om ongeoorloofde verspreiding van
gevoelige informatie te voorkomen
kunnen diverse apparaatfuncties worden
uitgeschakeld voor afzonderlijke
gebruikers, terwijl u middels visuele en
akoestische Original Reminder-meldingen
wordt gewaarschuwd indien gescande
originelen met gevoelige informatie op
het apparaat worden achtergelaten.

Een scala aan beveiligingsfuncties
helpen de vertrouwelijkheid,
toegankelijkheid en beschikbaarheid
van uw informatie gedurende de
volledige levenscyclus te waarborgen.

'Guest printing' maakt ook veilig ad hoc
mobiel printen mogelijk zonder toegang
tot uw bedrijfsnetwerk. Met uniFLOW
Online Express standaard geïnstalleerd,
kan de controle nog verder worden
vergroot door te upgraden naar
uniFLOW Online, of de volledige
uniFLOW-oplossing.

Aanvullende standaardfuncties van de
imageRUNNER ADVANCE DX omvatten:
Met HDD en SSD Erase worden latente
beelden na elke taak verwijderd.
Met HDD en SSD Format worden alle
gegevens op de harde schijf verwijderd
en overschreven aan het einde van
gebruiksduur.
HDD en SSD Data Encryption helpt bij
het beschermen van informatie na het
verwijderen van de harde schijf en is nu
conform FIPS 140-2 gevalideerd op een
aantal modellen.
SMB 3.0 biedt veilige versleuteling.
Versleuteld printen en scannen
en beveiligingswatermerken.
Dubbel netwerk.
TPM 2.0 voor sterkere
versleutelingstechnologie.

BELANGRIJKSTE
KENMERK

DUURZAAMHEID
TRANSFORMEREN

Duurzaamheid heeft nog nooit zo hoog op de agenda
van bedrijven of hun medewerkers gestaan. Canon
gelooft in de voordelen die Canon, haar mensen,
producten en services kunnen brengen aan zowel
klanten als de maatschappij als geheel.
Daarom wordt bij Canon gewerkt volgens de filosofie van Kyosei. Dit
is een Japans woord dat 'samen leven en werken voor het algemeen
belang' betekent. Het 'algemeen belang' wordt gedefinieerd volgens
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, die een kader bieden
waarbinnen Canon haar impact op maatschappij en milieu vormgeeft.

De nieuwste imageRUNNER
ADVANCE C5800-serie produceert
tot 18% minder CO2 en weegt 20%
minder dan zijn voorganger.

Het imageRUNNER ADVANCE
DX-portfolio weerspiegelt deze
waarden volledig. De nieuwste
imageRUNNER ADVANCE
C5800-serie produceert tot 18%
minder CO2 gedurende de gehele
productlevenscyclus, terwijl het
materiaalgebruik door het ontwerp
van de serie tot 20% minder is dan bij
zijn voorganger, de imageRUNNER
ADVANCE DX 5700-serie.

iR-ADV DXC5800

Ondertussen optimaliseert de slimme
technologie de instellingen, waardoor
verspilling, energie- en papierverbruik
worden geminimaliseerd. De
apparaatsoftware kan bijvoorbeeld
lege pagina's verwijderen en het
verbeterde verwerkingsvermogen en
de voorbeeldmogelijkheden van de
serie reduceren bovendien de
noodzaak tot printen en opnieuw
printen van belangrijke documenten.
Ook het elektriciteitsverbruik is zo
laag mogelijk gehouden, dankzij de
geavanceerde slaapmodus, die
overbodig gebruik van voeding
voorkomen. Verbeteringen in de
smeltbaarheid van de toner in onze
nieuwste editie van het portfolio, de
imageRUNNER ADVANCE DX
C5800-serie, hebben geresulteerd in
een besparing van 15% in TEC-waarde

in vergelijking met voorgaande
modellen met dezelfde printsnelheid.
Hierdoor wordt een hogere
printsnelheid behaald (70 ppm) met
hetzelfde energieverbruik als bij het
voorgaande 60-ppm model.
Met de geavanceerde workflows
en analysemogelijkheden die via
het imageRUNNER ADVANCE
DX-platform beschikbaar zijn, kunt
u uw printgebruik in de loop van de
tijd optimaliseren, zodat de functie
maximale waarde levert.
Deze kenmerken helpen Canon's
portfolio om digitale technologie
te ondersteunen op een manier die
past bij de waarden van moderne
organisaties: door het leveren en
ondersteunen van maximale
functionaliteit, en met een positieve
impact op de ecologische
voetafdruk van de werkomgeving.
Door voortdurende innovatie streeft
Canon ernaar de milieubelasting van
haar producten gedurende hun
levenscyclus te verminderen. Als
partner, helpen deze veranderingen
u om op uw beurt de
duurzaamheidsdoelstellingen
en -waarden van uw organisatie
te behalen.

DIGITALE
INTEGRATIE

Integratie met
cloudopslagplatforms zoals Box,
Evernote, Dropbox en OneDrive
zorgt voor onmiddellijke
transformatie van
gegevensvastlegging.

U hebt een oplossing nodig die flexibel genoeg is om uw
cloudstrategie en verouderde software te ondersteunen.
Een oplossing die nu werkt, maar ook verder in het digitale traject.
Daarom werkt het imageRUNNER
ADVANCE DX-portfolio naadloos
samen met toonaangevende
digitale services en met bredere
cloudoplossingen van Canon.
uniFLOW Online Express is
geïntegreerd en bedrijfsklaar. De
ingebouwde beveiligingsfuncties
voorkomen onbevoegd gebruik
door middel van apparaatverificatie,
tweestapsverificatie en beperking
van de functies van het apparaat.
Ook geavanceerde
analysemogelijkheden en
portfoliobeheer zijn standaard
aanwezig. De apparaten kunnen
naar behoefte worden geschaald
en zijn eenvoudig te upgraden naar
uniFLOW Online wanneer meer
cloudconnectoren en aanvullende
beveiligings- en rapportagefuncties
nodig zijn.
Extra cloudfuncties worden
bijvoorbeeld geleverd door Canon’s
Cloud Workspace Collaboration
Services – Process Automation
(CWC-PA). Voor deze eenvoudige,
intelligente en compatibele manier
om bedrijfsessentiële documenten
en processen rechtstreeks vanaf het
Canon-apparaat te beheren,
is geen complexe IT nodig.
Cloud Workspace Collaboration

Services – Procesautomatisering
is onderdeel van Canon’s Digital
Transformation Services (DTS),
die de toonaangevende hardware
en software van Canon combineren
in een geïntegreerd technologieecosysteem dat ontworpen is
om uw transformatietraject
te ondersteunen.
Dit aanbod combineert software
voor Managed Print Services- en
Workspace Collaborationoplossingen, waarvan de laatste
CWC-PA omvat. CWC-PA werkt
probleemloos samen met de
uitgebreide cloud-connected
hardware- en softwaretechnologieën
van Canon en biedt bedrijven de
mogelijkheid om contentbeheer
digitaal te transformeren via een
volledig voor de cloud geschikt
SaaS-platform.
Integratie met cloudopslagplatforms
zoals Box, Evernote, Dropbox en
OneDrive zorgt voor onmiddellijke
transformatie van
gegevensvastlegging.
Geavanceerde
workflowautomatisering via de
cloud met bedrijfstoepassingen als
Therefore of Concur garanderen dat
geavanceerde workflows naadloos
in bestaande processen passen.

CANON DIGITAL TRANSFORMATION SERVICES
Breng uw digitale transformatie verder, ongeacht waar u werkt, met de gecombineerde apparaaten informatiemanagementservices en -oplossingen van Canon die papier en digitaal naadloos met elkaar integreren.
Geleverd via de cloud, op locatie of in een hybride omgeving, de Digital Transformation Services van Canon die
toonaangevende producten, services en oplossingen combineren, helpen u met het bereiken van een verhoogde
productiviteit, betere samenwerking, naleving van regelgeving en het behalen van duurzaamheidsdoelen.

MANAGED PRINT
SERVICES

CLOUD-COMPATIBELE
APPARATEN

SAMENWERKEN
OP DE WERKPLEK

Verbeterde services

Process Automation Solutions

Kernservices

Advanced Capture Solutions
Cloud Connectivity Solutions

In het bovenstaande diagram ziet u hoe de elementen van
Canon's technologie-ecosysteem samenwerken, waaronder
Canon's Managed Print Services, Workspace Collaboration
Solutions en cloud-compatibele apparaten.

WAAROM CANON
Canon maakt het verschil. Canon gebruikt haar
kennis en jarenlange ervaring om verandering
mogelijk te maken.
Verandering bij Canon's klanten, bij een digitale transformatie
en werken op nieuwe manieren.
Bredere maatschappelijke veranderingen met voortdurende
aandacht voor duurzaamheid als onderdeel van Canon's
impact en cultuur.
Tenslotte veranderingen bij Canon zelf, met de investering
in nieuwe markten, producten en technologieën. Canon staat
voor iedereen klaar: klanten, medewerkers en de samenleving
in het algemeen.
Canon is gebouwd op vier kernwaarden:
Innovatie – Meer dan 80 jaar innovatie op het gebied van
imaging met geavanceerde technologie als resultaat.
Pionierswerk in de industrie en een sterke betrokkenheid
bij toekomstige technologische ontwikkelingen.
Support – Een divers dienstenpakket om de hoogste
kwaliteit te garanderen, voor optimale
klanttevredenheid. Experts in huis die werken aan het
verbeteren van efficiëntie en zich inzetten om Canon's
klanten optimaal te ondersteunen.
Beveiliging – Canon's oplossingen en diensten helpen
alle documenten en gevoelige gegevens te beveiligen,
zowel op papier als digitaal, gedurende de hele
documentlevenscyclus. Oplossingen en diensten
ontworpen met het oog op beveiliging.
Duurzaamheid – Canon's duurzaamheidsbeleid ligt op
één lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de
VN, waaronder toezeggingen voor verlaging van de
CO2-uitstoot tijdens de gehele levenscyclus van het
product, door minder verpakking en consolidatie van
distributiecentra.
Al deze eigenschappen samen maken Canon tot de juiste
partner.

Neem nu contact op
met uw lokale Canonvertegenwoordiger

Canon Inc.
Canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
canon.nl
b2b@canon.nl

Gedetailleerdere
specificaties voor
de serie vindt u hier

Canon Belgium NV
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Telefoon: 02 722 04 11
canon.be
contact@canon.be

