imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serisi

GÜVENLİ BAĞLANTI KURUN, DİJİTAL
DÖNÜŞÜMÜNÜZÜ BAŞLATIN
YENİLİKÇİ TARAMA TEKNOLOJİSİ VE AKILLI YAZILIM BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
İş dünyasının geleceği dijitaldedir. Canon imageRUNNER ADVANCE DX, dijital dönüşümünüzün her adımını desteklemek ve hızlandırmak için tasarlanmış
yeni bir akıllı ve çok işlevli cihaz serisidir. Canon'un imageRUNNER ADVANCE DNA'sı ile geliştirilen en son teknoloji ve yazılımlar, içerik odaklı iş akışlarını
dijitalleştirmek, otomatikleştirmek ve optimize etmek için birlikte çalışır.
Canon'un imageRUNNER ADVANCE DX C3700 serisi, şirketinizin tüm departmanlarında güvenlikten ödün vermeden daha düşük baskı ve tarama hacimleriyle
çalışan akıllı ve güvenli A3 renkli çok işlevli cihazlar sunar. Yeni tarama teknolojisi yüksek hız ve tam doğruluk sağlarken standart olarak sunulan uniFLOW
Online Express sayesinde bulut bağlantısı ve temel baskı yönetimi elde edilir.
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BULUT BAĞLANTISI

•
•
•

Kullanım kolaylığı için yeniden kullanılabilir baskı formatlarıyla
sunulan gelişmiş bulut bağlantısı sayesinde belgeleri istediğiniz
yerden tarayın ve yazdırın.
Standart olarak sunulan bulut tabanlı uniFLOW Online Express
yazılımı, cihaz güvenliğini artırmak ve baskı yönetimini
kolaylaştırmak için tek bir entegre çözüm sunar.
Canon'un MEAP platformu, belge yakalama ve çıktı yönetimi
çözümlerinin yanı sıra uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Google
Cloud Print ve Canon PRINT Business gibi çeşitli uygulamalarla
entegre olarak süreçleri optimize eder.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

•

Kapsamlı bağlantı seçenekleri ve dakikada 270 görüntü (A4)
düzeyinde hızlı, yüksek kaliteli tarama
Otomatik tarama, depolama ve arama iş akışları verimliliği artırır ve
insan hatalarını azaltır.
iWMC gibi cihaz yönetimi araçları, cihaz filosu ve baskı yönetimi
üzerinde merkezi kontrol sağlar.
Tarama sırasında boş sayfaların otomatik olarak silinmesi işlem
sürelerini en aza indirir.
Yeniden kullanılabilir formatlar, barkod verilerinden otomatik dosya
adları, Office formatı dönüştürmeleri ve IRIS ile bulut ve cihaz
OCR'si kolay kullanım ve hızlı belge işleme sağlar.

•
•
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Doğru tarama çıktıları için baskı ayarlarını cihaz düzeyinde
düzenleyin.
Dijital kayıt ve sorunsuz ADF dahili yapısı gibi teknolojiler
sayesinde tarama sırasında sessiz çalışma ve kağıt çarpma
seslerinin azaltılması sağlanır.
Otomatik ve dijitalleştirilmiş süreçler, kağıt kullanmayan bir ofis
için kağıt kullanımını en aza indirir.
Dijital eğrilik düzeltme ve geliştirilmiş lekelenmeye dayanıklı cam
gibi yüksek kaliteli tarama ile israfı azaltın.

GÜVENLIK
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IPsec ve güvenlik duvarı işlevleriyle ağ genelinde bilgi gizliliğini ve
güvenliğini sağlayın.
Hem cihaz, hem de bulut tabanlı güvenlik önlemleri için cihaz kimlik
doğrulaması, iki adımlı kimlik doğrulama ve cihaz işlevi kısıtlamaları
ayarlayın.
Şifreli PDF tarama, tarama işlemi sırasında belge güvenliğini sağlar.
Herhangi bir cihazdan gelişmiş güvenli baskı, mobil baskı ve misafir
baskısı için uniFLOW Online* hizmetine yükseltin.
Açılışta Sistem Doğrulama işlevi ve McAfee Embedded Control
Yazılımı sayesinde, gerçek zamanlı çalışılarak, ürün yazılımı ve
uygulamalar üzerinde değişiklik yapıldığında cihaz işlevselliğinden
ödün verilmez.

*uniFLOW Online, Belge Çıktısı ve Yakalama Yönetimi için Cihaz Tabanlı Bulut Aboneliği ile kullanılabilir. Şirket ihtiyaçlarına göre kullanıcılar, uniFLOW Online'a yükseltme yaparak çeşitli gelişmiş avantajlardan yararlanabilir. Örneğin: Kullanıcı kimlik
doğrulama yöntemleriyle daha fazla güvenlik elde etme. Üretkenliği artıran kişiselleştirilmiş iş akışlarına ulaşma. İşlerin yazdırılıp yazdırılmayacağına cihaz üzerinden karar vererek israfı azaltma. Gerçek zamanlı verilerden faydalanmak için sezgisel
bulut panosunu kullanma. Baskı maliyetlerini azaltmak için erişim ve kullanım üzerinde daha fazla kontrol sağlama.

KISA BILGILER
•
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•
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Format: Renkli A3
Kağıt Besleme Kapasitesi (Maks.): 2300 yaprak
Isınma süresi: 4 saniye veya daha az
Sonlandırma Özellikleri: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme,
Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep
Üzerine Zımbalama
DADF Kapasitesi: 200 yaprak
Desteklenen Dosya Türleri: PDF, EPS, TIFF, JPEG ve XPS

•

•
•

Baskı hızı: Dakikada 20-30 sayfa (A4)
Tarama Hızı: Dakikada 270 görüntü (A4)

•
•

 askı Dilleri: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™
B
Baskı Çözünürlüğü: 1200 x 1200

•
•
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•
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 üçlendirilmiş bulut bağlantısı, kolay kullanım için yeniden kullanılabilir
G
formatlar ile her yerden iş birliğine dayalı belge erişimi sağlar.
Canon'un yenilikçi yeni kağıt besleme mekanizması ve lekelenmeye
dayanıklı camı, hassas ve yüksek hızlı taramayı kolaylaştırır.
Verimli iş akışı otomasyonu, belgelerin kolayca taranabilmesini,
belgede arama yapılabilmesini ve belgelerin OneDrive, SharePoint,
Concur ve Dropbox gibi uygulamalarda depolanabilmesini sağlar.
McAfee Embedded Control yazılımı ve diğer güvenlik özellikleri;
belge, ağ ve cihazları kapsayan 360° koruma ile içinizin rahat
etmesini sağlar.
Merkezi olarak yönetilen baskı ayarları ve yerel uniFLOW Online
Express aracılığıyla sağlanan cihaz kullanım analiziyle basitleştirilmiş
baskı yönetimi sunulur.
Sessiz ADF çalışması, düşük enerji tüketimi ve düşük emisyon çevre
üzerindeki etkileri azaltır.

HER ZORLUĞUN ÜSTESINDEN GELMEK IÇIN ÖZELLEŞTIRILMIŞ ÇÖZÜMLER

TEMEL
Minimum donanım, UFOE dahil
gömülü yazılım ve eksiksiz cihaz
bakımı ile desteği sunan hizmetler
sayesinde rutin ofis işlerini güvenli ve
kolay bir biçimde gerçekleştirin.

İSTEĞE ÖZEL
YAZILIM

DONANIM
HIZMETLER

GELIŞMIŞ

Her işletmeye özel çözümlerle baskı
yönetimi yüklerini ortadan kaldırın.
İsteğe özel çözümler ve Yönetilen
Hizmetler seçenekleriyle kapsamlı
gereksinimlerinizi yönetmek için Canon
uzmanlarına danışın.

Sonlandırma seçenekleri gibi
geliştirmeler ve Veri Silme Hizmeti
gibi güvenlik eklentileri ile performansı
artırın. Google hesabınızla doğrudan
gelişmiş tarama dahil olmak üzere
uniFLOW Online ile daha kapsamlı
bulut özellikleri elde etmek için
çözümler arasından seçim yapın.
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