Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700

ZABEZPEČENÉ PŘIPOJENÍ, DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE SKENOVÁNÍ A INTELIGENTNÍHO SOFTWARU
Budoucnost podnikání spočívá v digitalizaci. Řada Canon imageRUNNER ADVANCE DX je novou generací inteligentních
multifunkčních zařízení, která vám umožní rychle podniknout veškeré kroky k digitální transformaci. Nejmodernější
technologie a software, které v sobě nesou DNA řady imageRUNNER ADVANCE od společnosti Canon, spolupracují ruku
v ruce a digitalizují, automatizují a optimalizují pracovní postupy zaměřené na obsah.
Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700 nabízí inteligentní a bezpečná barevná multifunkční zařízení pro formát A3,
která maximalizují efektivitu pracovních postupů bez snížení úrovně zabezpečení. Nová technologie skenování zajistí
špičkovou přesnost při vysoké rychlosti, zatímco cloudové řešení uniFLOW Online Express (uFOE), které je součástí
standardní výbavy, vám umožní přístup ke cloudu a základní správu tisku.
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Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700
PŘIPOJENÍ KE CLOUDU

• Skenujte a tiskněte dokumenty odkudkoli díky vylepšeným
možnostem připojení ke cloudu, kdy vám práci zároveň
usnadní i opakovaně použitelné formáty tisku
• Cloudové řešení uniFLOW Online Express (uFOE), které
je standardní součástí výbavy, nabízí coby jediné
integrované řešení vyšší bezpečnost zařízení
a jednodušší správu tisku
• Platforma MEAP společnosti Canon optimalizuje
procesy prostřednictvím integrace s řešeními správy
snímání dokumentů a výstupu a s různými aplikacemi
jako uniFLOW Online*, AirPrint, Mopria, Google Cloud
Print a Canon PRINT Business
ZABEZPEČENÍ

• Zajištění důvěrných informací a bezpečnosti napříč sítí
pomocí protokolu IPsec a brány firewall

• Nastavení ověřování zařízení, dvoufázového ověření

a omezení funkce zařízení funguje jako bezpečnostní
opatření jak pro zařízení, tak i pro cloudové úložiště
• Šifrované skenování souborů PDF se postará
o zabezpečení dokumentů během skenování

• Možnost přechodu na uniFLOW Online* sebou přináší

výhody v podobě zabezpečeného tisku, tisku z mobilních
zařízení a tisku pro hosty z jakéhokoli zařízení
• Spojení kontroly integrity systému při spuštění
a softwaru McAfee Embedded Control v reálném čase
zajišťuje, že funkčnost zařízení není nikdy ohrožena
neoprávněnou manipulací s firmwarem a aplikacemi
PRODUKTIVITA

• Rychlé a vysoce kvalitní skenování rychlostí 270 obr./min
(formát A4) s rozsáhlými možnostmi připojení

• Automatizované pracovní postupy skenování, ukládání

a vyhledávání navyšují efektivitu a snižují výskyt chyb
způsobených lidským faktorem
• Nástroje správy zařízení jako iWMC umožňují
centralizované řízení celé skupiny zařízení a správu tisku
• Možnost automatického vynechání prázdných stránek
při skenování sníží dobu trvání procesů na minimum
• Opakovaně použitelné formáty, automatické
pojmenovávání souborů na základě čárových kódů,
převody do formátů sady Office, OCR v cloudu a OCR
v zařízení s technologií IRIS umožňují snadnou práci
s dokumenty a jejich rychlé zpracování

UDRŽITELNOST

• Upravujte nastavení tisku v zařízení a dosáhněte tak
přesných výsledků skenování

• Tichý provoz a omezení hlučnosti při transportu

papíru během skenování umožňují technologie, jako je
digitální registrace, a efektivní vnitřní struktura
podavače ADF
• Automatizované a digitální procesy snižují nutnost
používání papíru v kanceláři na minimum
• Omezte množství vyprodukovaného odpadu
skenováním ve vysoké kvalitě, kdy je vám k dispozici
digitální korekce sklonu a pokročilé skenovací sklo
odolné proti skvrnám

*uniFLOW Online je dostupný jako cloudové předplatné vázané na zařízení pro správu výstupu a snímání dokumentů (Document Output and Capture Management) V rámci vlastních potřeb podnikání je možné
uniFLOW Online upgradovat a získat přístup k řadě pokročilých výhod, mezi které patří: zvýšené zabezpečení pomocí různých způsobů ověřování uživatelů, přizpůsobené pracovní postupy vedoucí ke zvýšení
produktivity, snížení plýtvání realizací úloh až u zařízení, intuitivní cloudový ovládací panel pro využívání dat v reálném čase, větší kontrola nad přístupem a využíváním umožňující snížení nákladů na tisk.
POZNÁMKA – některé funkce jsou povoleny pouze v kombinaci s iR ADV DX a uniFLOW Online

• Vylepšené možnosti připojení ke cloudu umožňují bezproblémový

RYCHLÝ PŘEHLED
•
•
•
•

Formát: barevný formát A3
Kapacita zásobníku papíru (max.): 6 350 listů
Doba zahřívání: 4 sekundy nebo méně
Možnosti konečných úprav: kompletování,
seskupování, posouvání, sešívání, sedlové
sešívání, děrování, bezsponkové sešívání (Eco),
sešívání na vyžádání
• Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF,
JPEG a XPS
• Volitelné: integrovaný ovladač EFI Fiery

• Rychlost tisku: 35–60 str./min (formát A4)
• Rychlost skenování: 270 obr./min (formát A4)

•

• Jazyky tiskárny: UFR II, PCL6

•

Adobe® PostScript 3™
• Rozlišení tisku: 1 200 × 1 200

•
•
•

přístup k dokumentům odkudkoli a s opakovaně použitelnými
formáty pro snadné používání
O přesné skenování vysokou rychlostí se stará nový
mechanismus podávání papíru a skenovací sklo odolné proti
skvrnám od společnosti Canon
Efektivní automatizace pracovních postupů s sebou obnáší
intuitivní skenování, vyhledávání a ukládání dokumentů
prostřednictvím služeb jako OneDrive, SharePoint, Concur
a Dropbox
Software McAfee Embedded Control spolu s dalšími funkcemi
zabezpečení vás zcela zbaví starostí a zajistí všestrannou
ochranu vašich dokumentů, sítě a zařízení
Centralizovaná správa nastavení tisku a analýza využívání
zařízení celkovou správu tisku zjednodušuje prostřednictvím
nativního řešení uniFLOW Online Express (uFOE)
Tichý podavač ADF, nízká spotřeba energie a nižší emise
omezují dopad na okolní prostředí

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

KLÍČOVÉ
Provádějte běžné kancelářské operace
bezpečně a snadno, s minimálním
počtem hardwarových zařízení,
integrovaným softwarem včetně uFOE
a službami nabízejícími kompletní
údržbu a podporu zařízení.*

NA MÍRU
SOFTWARE

HARDWARE
SLUŽBY

VYLEPŠENÉ
Zvyšte výkon pomocí vylepšení,
jako jsou možnosti dokončování
a doplňky zabezpečení, např. služba
pro odebírání dat. Vyberte řešení
pro rozšíření možností cloudu
pomocí řešení uniFLOW Online,
včetně pokročilého skenování přímo
prostřednictvím vašeho účtu Google.

Vyberte řešení na míru pro potřeby
jakékoli firmy tím, že odstraníte zátěž
spojenou se správou tisku. Požádejte
odborníky ze společnosti Canon, aby
vám pomohli spravovat vaše rozsáhlé
požadavky pomocí řešení na míru
a možností spravovaných služeb.
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