imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

חיבור מאובטח והמרה של
מסמכים לקבצים

טכנולוגיית סריקה חדשנית ותוכנה חכמה פועלות יחד בשיתוף פעולה הדוק

המרת מסמכים לקבצים היא העתיד של עסקים Canon imageRUNNER ADVANCE DX .הוא דור חדש של מכשירים משולבים חכמים שתוכנן
לתמוך ולהאיץ את כל שלבי המרת המסמכים שלך לקבצים .הטכנולוגיה המתקדמת ,המבוססת על המסורת של מוצרי imageRUNNER ADVANCE
של  Canonפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם התוכנה כדי להמיר מסמכים לקבצים וכדי להפוך זרימות עבודה המתמקדות בתוכן לאוטומטיות ולמטב
אותן.
 imageRUNNER ADVANCE DX 6000iשל  Canonהוא מכשיר משולב חכמם ומאובטח להדפסה בשחור-לבן בגודל  A3שממקסם את יעילות
זרימת העבודה ,מבלי להתפשר על האבטחה של מסמכים .טכנולוגיית סריקה חדשה מבטיחה סריקה מהירה ומדויקת במיוחד ,בעוד שuniFLOW-
Online Express( ,)uFOEשמסופק כסטנדרט ,מאפשר קישוריות לענן וניהול בסיסי של הדפסות.

קישוריות לענן

פרודוקטיביות

אבטחה

קיימות

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i
קישוריות לענן
•סרוק והדפס מסמכים מכל מקום באמצעות קישוריות משופרת לענן,
המוצעת פורמטי הדפסה הניתנים לשימוש חוזר – לקלות שימוש.
•התוכנה מבוססת הענן והמסופקת כסטנדרט uniFLOW Online Express
( )uFOEמציעה פתרון אחד ומשולב להגברת אבטחת המכשיר ולפישוט
ניהול ההדפסות
•פלטפורמת  MEAPשל  Canonממטבת תהליכים באמצעות שילוב עם
פתרונות לסריקת מסמכים ולניהול הדפסות ושילוב עם יישומים שונים כגון
*uniFLOW OnlineAirPrint ,Mopria , Google Cloud Print ,וCanon-
PRINT Business
אבטחה
•שמור על סודיות המידע ועל האבטחה ברשת באמצעות פונקציות IPsec
וFirewall-
•הגדר אימות מכשיר ,אימות דו-גורמי ומגבלות שימוש במכשיר באמצעי
האבטחה המוטבעים במכשיר עצמו והזמינים בענן
•סריקת קובצי  PDFמוצפנים מבטיחה שמירה על אבטחת מסמכים במהלך
תהליך הסריקה

•שדרג ל *uniFLOW Online-כדי ליהנות מהדפסה מאובטחת משופרת,
מהדפסה ממכשירים ניידים ומהדפסה של אורחים מכל מכשיר
•השילוב של מנגנון אימות קובצי המערכת בשלב האתחול ותוכנת McAfee
 Embedded Controlמבטיח שפונקציונליות המכשיר לעולם לא תיחשף
לסכנה כתוצאה משינוי שלא כדין בחומרה וביישומים – וכל זאת בזמן אמת

קיימות

פרודוקטיביות
•סריקה מהירה ואיכותית ב270 ipm - ( )A4עם אפשרויות קישוריות
נרחבות
•זרימות עבודה אוטומטיות לסריקה ,לאחסון ולחיפוש מאיצות את היעילות
ומצמצמות טעויות אנוש
•כלים לניהול המכשיר כגון  iWMCמאפשרים בקרה מרכזית של צי
המכשירים וניהול ההדפסות
•הסרה אוטומטית של עמודים ריקים בעת סריקה מקצרת את זמני העיבוד
•פורמטים הניתנים לשימוש חוזר ,שמות קבצים אוטומטיים מנתוני ברקוד,
המרה של פורמטי  Officeופונקציות  OCRבענן ובמכשיר מאפשרים טיפול
קל ועיבוד מהיר של מסמכים

•ערוך הגדרות הדפסה ברמת המכשיר לפלט סריקה מדויק
•פעולה שקטה והפחתה של רעשי מעבר הנייר במהלך הסריקה
אפשריות הודות לטכנולוגיות כגון רישום דיגיטלי ומבנה פנימי חלק של
מזין המסמכים האוטומטי
•תהליכים אוטומטיים ודיגיטליים מצמצמים את השימוש בנייר להשגת
משרד דיגיטלי
•צמצם את הבזבוז באמצעות סריקה איכותית ,הכוללת יישור דיגיטלי
ומשטח סריקה מתקדם ודוחה כתמים

* uniFLOW Onlineזמין כמבוסס-מכשיר מינוי בענן להדפסת מסמכים ולניהול סריקות .בהתבסס על הצרכים העסקיים ,המשתמשים יכולים לשדרג ל uniFLOW Online-כדי ליהנות ממגוון של הטבות מתקדמות ,לרבות :אבטחה מוגברת באמצעות
שיטות לאימות משתמשים .זרימות עבודה מותאמות אישית לשיפור הפרודוקטיביות .בזבוז מופחת על-ידי שחרור עבודות במכשיר .לוח מחוונים אינטואיטיבי בענן למינוף נתונים בזמן אמת .שליטה רבה יותר בהרשאות הגישה ובשימוש לצמצום עלויות
הדפסה.
הערה – תכונות מסוימות זמינות רק באמצעות השילוב של  iR ADV DXוuniFLOW Online-

מאפיינים
•פורמט :שחור-לבן בגודל A3
•קיבולת הזנת נייר (מקס') 6,350 :דפים
•זמן חימום 4 :שניות או פחות
•יכולות גימור :איסוף ,קיבוץ ,היסט ,הידוק ,כריכת סיכות ,ניקוב
חורים ,הידוק ללא סיכות ,הידוק לפי דרישה
•סוגי קבצים נתמכים,PDF : ,EPS ,TIFF/JPEG XPS

•מהירות הדפסה 60 :עמודים לדקה ()A4
•מהירות סריקה270 ipm : ()A4
•שפות הדפסה,UFR II :,PCL6Adobe® PostScript 3™
(אופציונלי)
•רזולוציית הדפסה1,200 x 1,200 :

•קישוריות משופרת לענן מאפשרת גישה שיתופית למסמכים מכל מקום ,באמצעות
פורמטים הניתנים לשימוש חוזר המאפשרים טיפול קל
•סריקה מדויקת ומהירה מתאפשרת הודות למנגנון הזנת הנייר החדשני של
 Canonולמשטח הסריקה דוחה הכתמים
•אוטומציה יעילה של זרימת העבודה פירושה סריקה ,חיפוש ואחסון אינטואיטיביים
של מסמכים באמצעות יישומים כגון ,OneDriveSharePoint, Concur
ו.Dropbox-
•תוכנת  McAfee Embedded Controlבשילוב עם תכונות אבטחה נוספות
מציעות שקט נפשי מלא והגנה מקיפה :למסמכים ,לרשת ולמכשיר.
•ניהול מפושט של ההדפסה מתאפשר הודות להגדרות הדפסה וניתוח של השימוש
במכשיר המנוהלים באופן מרכזי באמצעות היישום uniFLOW Online Express
( )uFOEהמקורי.
•פעולה שקטה של מזין המסמכים האוטומטי ,צריכת אנרגיה נמוכה ופחות פליטות
מאפשרות הגנה טובה יותר על הסביבה

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר

התאמה אישית

מאפיינים בסיסיים
תוכנה

חומרה
בצע הדפסות משרדיות בצורה קלה ומאובטחת,
תוך שימוש במינימום חומרה ,בתוכנות מוטבעות
כולל  uFOEושירותים המציעים תחזוקה ותמיכה
מלאות של מכשירים.

שירותים

מאפיינים משופרים

בחר בפתרונות בהתאמה אישית לכל צורך עסקי
על-ידי הסרת הנטל של ניהול הדפסות .התייעץ עם
המומחים של  Canonכדי לנהל את כלל הדרישות
שלך ,עם פתרונות בהתאמה אישית ואפשרויות
לשירותים מנוהלים.

האץ את הביצועים באמצעות שיפורים כגון
אפשרויות גימור והרחבות אבטחה כגון 'שירות
הסרת נתונים' .בחר בפתרונות להרחבת יכולות
הענן באמצעות  ,uniFLOW Onlineכולל סריקה
מתקדמת ישירות מחשבון  Googleשלך.
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