imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

SIKKER TILKOBLING, DIGITAL TRANSFORMASJON
NYSKAPENDE SKANNETEKNOLOGI OG SMART PROGRAMVARE – ET GODT SAMARBEID
Forretningslivets fremtid er digital. Canon imageRUNNER ADVANCE DX er en ny generasjon smarte flerfunksjonsenheter som er utviklet for å
støtte og fremskynde bedriftens digitale transformasjon. Bygd med DNA-et fra Canons imageRUNNER ADVANCE – toppmoderne teknologi og
programvare samarbeider om å digitalisere, automatisere og optimalisere innholdsrettede arbeidsflyter.
Med imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien fra Canon får du smarte og sikre A3-flerfunksjonsenheter for sort/hvitt som maksimerer effektiviteten
i arbeidsflyten uten at det går ut over sikkerheten. Ny skanneteknologi sikrer høy hastighet og presisjon, mens uniFLOW Online Express, som følger
med som standard, sørger for nettskytilkobling og grunnleggende utskriftsbehandling.
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imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien
PRODUKTIVITET

NETTSKYTILKOBLING

•
•
•

Skann og skriv ut dokumenter uansett hvor du er, med forbedret
nettskytilkobling – og dra nytte av den praktiske
gjenbruksfunksjonen for utskriftformatene
Med den skybaserte standardprogramvaren uniFLOW Online
Express får du én integrert løsning som gjør enheten enda sikrere
og forenkler administreringen av utskrifter
Canons MEAP-plattform kan integreres med løsninger for
dokumentregistrering og utskriftsbehandling samt diverse ulike
programmer, for eksempel uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria,
Google Cloud Print og Canon PRINT Business – for optimale
prosesser

•
•
•
•
•

BÆREKRAFT

•

Rask kvalitetsskanning med på 270 bilder per minutt (A4) med
omfattende tilkoblingsmuligheter
Automatiserte arbeidsflyter for skanning, lagring og søk øker
effektiviteten og reduserer antall menneskelige feil
Verktøy for enhetsadministrasjon, for eksempel iWMC, gir
sentralisert kontroll over enhetsparken og utskriftsadministrasjonen
Automatisk fjerning av tomme sider ved skanning forkorter
behandlingstiden
Gjenbrukbare formater, automatiske filnavn fra strekkodedata,
konvertering av Office-format og OCR for sky og enhet med IRIS
sikrer rask og enkel dokumentbehandling

•
•
•

Rediger utskriftsinnstillingene på enhetsnivå for nøyaktig
skanning
Enheten er stillegående, og papirhåndteringen lager mindre lyd
under skanning– takket være teknologier som digital registrering
og en jevn intern struktur for automatisk dokumentmating
Automatiserte og digitaliserte prosesser reduserer kontorets
papirforbruk
Reduser avfallsmengden med kvalitetsskanning, inkludert digital
skjevhetskorrigering og avansert, flekkbestandig glass

SIKKERHET

•
•
•
•
•

Sørg for at informasjon holdes konfidensiell, og at sikkerheten
ivaretas over hele nettverket, med IPsec- og brannmurfunksjonalitet
Konfigurer enhetsautentisering, tofaktors godkjenning og
begrensning av enhetsfunksjoner for å sikre trygg bruk av både
enheten og nettskyen
Kryptert PDF-skanning ivaretar dokumentsikkerheten under
skanneprosessen
Oppgrader til uniFLOW Online* for enda sikrere utskrift,
mobilutskrift og gjesteutskrift fra gjester fra alle slags enheter
Kombinasjonen av systemverifisering ved oppstart og McAfee
Embedded Control Software sikrer at endringer i fastvare og
programmer aldri går på bekostning av enhetens funksjonalitet,
og alt skjer i sanntid.

*uniFLOW Online er tilgjengelig som et enhetsbasert skyabonnement for administrasjon av dokumentutskrift og -registrering. Avhengig av forretningsbehov kan brukere oppgradere til uniFLOW Online for å åpne for en rekke avanserte fordeler,
inkludert økt sikkerhet med metoder for brukerautentisering personlig tilpassede arbeidsflyter for økt produktivitet mindre svinn ved frigjøring av jobber på enheten et intuitivt, skybasert kontrollpanel som bruker sanntidsdata større kontroll over
tilgang og bruk for lavere utskriftskostnader

RASKE FAKTA
•
•
•
•
•

Format: A3, sort-hvitt
Kapasitet for papirtilførsel (maks.): 6350 ark
Oppvarmingstid: 4 sek eller mindre
Etterbehandlingsfunksjoner: sortering, gruppering,
forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk
stifting, stifting ved behov
Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og XPS

•
•

Utskriftshastighet: 25–51 sider/min (A4)
Skannehastighet: 270 bilder/min (A4)

•

Utskriftsspråk: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™
(tilleggsutstyr)
Utskriftsoppløsning: 1200 x 1200

•

•
•
•
•
•
•

Forbedret nettskytilkobling gir felles dokumenttilgang for brukere
på forskjellige steder, og håndteringen blir enkel med gjenbrukbare
formater
Presis, rask skanning gjøres mulig med Canons nyskapende
papirmatemekanisme og flekkbestandige glass
Effektiv automatisering av arbeidsflyt betyr at dokumenter skannes,
søkes i og lagres på intuitive måter ved hjelp av programmer som
OneDrive, SharePoint, Concur og Dropbox
Sammen med andre sikkerhetsfunksjoner gir McAfee Embedded
Control fullstendig ro i sjelen samt 360°-beskyttelse av dokumentet,
nettverket og enheten
Det er enklere å administrere utskrifter med sentralt administrerte
utskriftsinnstillinger og analyse av enhetsbruk via uniFLOW Online
Express
Stillegående automatisk dokumentmating, lavt energiforbruk og
lavere utslipp reduserer miljøpåvirkningen

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

KJERNE
Utfør rutinemessige kontoroperasjoner
på en sikker og enkel måte, med
minimalt med maskinvare, innebygd
programvare, inkludert UFOE og
tjenester som tilbyr fullstendig
vedlikehold og støtte for enheten.

TILPASSET
PROGRAMVARE
MASKINVARE

TJENESTER

Velg tilpassede løsninger for ethvert
forretningsbehov ved å fjerne byrdene
med utskriftsadministrasjon. Rådfør
deg med Canon-eksperter for å
håndtere dine omfattende behov, med
tilpassede løsninger og alternativer for
administrerte tjenester.

FORBEDRET
Øk ytelsen med forbedringer som
etterbehandlingsalternativer og
sikkerhetstillegg, for eksempel
tjenesten for datafjerning.
Velg løsninger for å utvide
nettskyfunksjonene med uniFLOW
Online, inkludert avansert skanning
direkte i Google-kontoen.
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