imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

CONNECT SECURELY, TRANSFORM DIGITALLY
INNOVATIV SCANNINGSTEKNOLOGI OG SMART SOFTWARE I TÆT SAMARBEJDE
Virksomhedernes fremtid er digital. Canon imageRUNNER ADVANCE DX er en ny generation af smarte
multifunktionsprintere (MFP'er), der er designet til at understøtte og accelerere alle trin i jeres digitale transformation.
DX‑serien bygger på Canons imageRUNNER ADVANCE dna og har topmoderne teknologi og software, der arbejder
sammen hånd i hånd for at digitalisere, automatisere og optimere indholdscentrerede workflows.
Canons imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serie tilbyder smarte og sikre A4-farvemultifunktionsprintere, der
maksimerer effektiviteten og giver 360° sikkerhed for dokumenter, enheder og netværk. Et kompakt design giver
pladsbesparende effektivitet på kontoret og konfigurationer, der ikke går på kompromis med Canons enestående
scanningsteknologier. Teknologierne bidrager til højere scanningshastigheder og nøjagtig, højkvalitets-billedbehandling.
Den integrerede uniFLOW Online Express-software (uFOE) udnytter styrken fra cloud'en til at centralisere enhedsstyringen
og muliggør cloud-samarbejde med dokumenter.
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imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien
CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER

• Scan og print dokumenter, uanset hvor I befinder jer,

med forbedret cloud-tilslutning, der tilbydes med
genanvendelige printformater for endnu mere
brugervenlighed
• uniFLOW Online Express, der har cloud-baseret
software som standard, tilbyder en enkelt integreret
løsning til enhedssikkerhed og forenkling af
printadministration
• Canons MEAP-platform optimerer processer ved at
integrere dokumentindsamlings- og output
management-løsninger samt forskellige applikationer
som f.eks. uniFLOW Online**, AirPrint, Universal Print,
Mopria, Google Cloudprinter og Canon PRINT Business
SIKKERHED

• Beskyt jeres informations fortrolighed på tværs af
netværket med IPsec og firewall-funktionalitet

• Konfigurér enhedsgodkendelse, totrinsgodkendelse og
enhedsfunktionsbegrænsninger for både enheds- og
cloud-baserede sikkerhedsforanstaltninger
• Krypteret PDF-scanning sikrer dokumentsikkerhed
under scanningsprocessen

• Opgradér til uniFLOW Online** for forbedret sikkert

BÆREDYGTIGHED

print, mobilt print og gæsteprint fra enhver enhed

• Kombinationen af 'Bekræft systemet ved opstart' og

McAfee Embedded Control Software sikrer, at enhedens
funktionalitet aldrig kompromitteres pga. manipulation
af firmware og programmer – alt sammen i realtid
PRODUKTIVITET

• Hurtig scanning i høj kvalitet med 190 ipm (A4) med
omfattende tilslutningsmuligheder

• Automatiseret scanning, arkivering og søgning øger
effektiviteten og reducerer menneskelige fejl

• Enhedsstyringsværktøjer som f.eks. iWEMC giver

centraliseret kontrol over enhedsflåden og
printadministrationen
• Automatisk fjernelse af tomme sider ved scanning
minimerer behandlingstiden
• Genanvendelige formater, automatiske filnavne fra
stregkodedata, Office-formatkonverteringer, og cloudtjenester og OCR med IRIS muliggør nem håndtering og
hurtig behandling af dokumenter

• Redigér printindstillingerne på enhedsniveau for at få
et nøjagtigt scanningsoutput

• Støjsvag drift og reduceret tryk på papir under

scanning takket være teknologier som f.eks. digital
registrering og en jævn, intern ADF-struktur
• Automatiserede og digitaliserede processer minimerer
papirforbruget til et papirløst kontor
• Reducér spild takket være en højkvalitetsscanningsfunktionalitet, der bl.a. omfatter justering af
digital skævhed og avanceret smudsafvisende glas
KOMPAKT DESIGN

• Alsidighed i designet sikrer nem installation på

kontorer af enhver størrelse eller udformning med
konfigurationer til bord eller gulv
• Intet behov for ekstra udragende tilbehør –
sikkerhedsfunktionalitet, f.eks. IC-kortlæser til
brugergodkendelse, er integreret i ADF'en***
• Kompakt design, der er perfekt til HR-afdelinger,
offentlige myndigheder, hospitaler og lægehuse,
juridiske virksomheder og advokatkontorer og
ejendomsmæglere.

** uniFLOW Online er tilgængelig som et enhedsbaseret cloud-abonnement til dokumentoutput og Capture Management. Afhængigt af virksomhedens behov kan brugerne opgradere til uniFLOW Online for at låse op for en række
avancerede fordele, herunder: Øget sikkerhed med brugergodkendelsesmetoder. Brugertilpassede workflows øger produktiviteten. Reduceret spild vha. frigivelse af job ved enheden. Et intuitivt cloud-dashboard udnytter data i realtid.
Større kontrol over adgang og brug reducerer printomkostninger.
*** C357P printermodel kræver ekstra IC-kortlæser
BEMÆRK – visse funktioner er kun aktiveret med kombinationen af IR ADV DX og uniFLOW Online

• Forbedret cloud-tilslutning giver mulighed for fælles adgang

HURTIGT OVERBLIK
•
•
•
•

Format: Farve A4
Papirforsyningskapacitet (maks.): 2.300 ark

Opvarmningstid: 4 sekunder eller mindre
Finishingfunktioner: Sætsortering, staksortering,
forskydning*, hæftning*(* kun med ekstra Finisher)
• Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og
XPS

• Printhastighed: 25-35 sider/minut (A4)
• Scanningshastighed: 190 ipm (A4)
• Printsprog: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™
• Printopløsning: 600 x 600 til 1200 x 1200
(ækvivalent)

•
•
•
•
•
•

til dokumenter hvor som helst med formater, der kan
genbruges, så de er nemme at håndtere
Nøjagtig og hurtig scanning takket være Canons innovative,
nye papirfremføringsmekanisme og smudsafvisende glas
Effektiv automatisering af workflows betyder, at dokumenter
scannes, søges og gemmes intuitivt med programmer som
OneDrive, SharePoint, Concur og Dropbox
McAfee Embedded Control-software og andre
sikkerhedsfunktioner giver fuldstændig ro i sindet og en
komplet beskyttelse af dokumenter, netværk og enheder
Forenklet printadministration er aktiveret med centralt
styrede printindstillinger og analyse af enhedsbrug, der
leveres via det integrerede uniFLOW Online Express (uFOE)
Støjsvag ADF-drift, lavt energiforbrug og reducerede
udledninger mindsker miljøpåvirkningen
Kan nemt integreres i kontorer af alle størrelser med det
pladsbesparende design, med enheder til bord eller gulv

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

KERNE
Udfør rutinemæssige kontoropgaver
sikkert og nemt med hardware,
indbygget software (herunder uFOE)
og tjenester, der tilbyder komplet
enhedsvedligeholdelse og -support.

SKRÆDDERSYET
SOFTWARE

HARDWARE
TJENESTER

FORBEDRET
Øg ydeevnen med forbedringer
såsom finishingfunktioner og
sikkerhedstilføjelser, f.eks. Data
Removal Service. Vælg løsninger til
at udvide cloud-funktionerne med
uniFLOW Online, herunder avanceret
scanning direkte med Google-konti.

Vælg skræddersyede løsninger til
ethvert forretningsbehov ved at
fjerne byrder fra printadministration.
Kontakt en af vores Canoneksperter for at drøfte jeres behov,
med skræddersyede løsninger og
muligheder for Managed Services.
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