uniFLOW ONLINE EXPRESS

Pienille ja keskisuurille
yrityksille
1–10 laitetta
Pilvipalvelut

Lisäarvoa pilvipohjaisella tulostuksenhallinnalla
Pienille ja keskisuurille yrityksille on erityisen tärkeää kyetä hallitsemaan tulostuskuluja ja
tulostuksenhallinnan infrastruktuuria. uniFLOW Online Express on suojattu pilvipohjainen ratkaisu,
jonka ansiosta yrityksen ei tarvitse hankkia tai hallita paikallisia palvelimia. Ratkaisun vakiotoiminnot on
suunniteltu erityisesti Canonin laitteisiin. Se tukee ja täydentää kaikkia asiakirjojen elinkaaren vaiheita.

LIIKETOIMINNAN
HAASTEET
Tietoturvan varmistaminen
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tekee
tietojen suojaamisesta entistäkin haastavampaa.
Toimistotulostimien suojaus jää helposti vähälle
huomiolle, mikä vaarantaa tietojen ja asiakirjojen
turvallisuuden.

Liiketoiminnan tehokkuus

MIKÄ ON uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
•V
 akiotoiminnot useaan eri Canon-laitteeseen (edellyttää
aktivointia ja asennusta)
• Ei tarvetta tulostuspalvelimien hankintaan
• Paranna

tietoturvaa valvomalla laitteiden käyttöä ja
käyttäjien todennusta

Monimutkaisen tulostusinfrastruktuurin asentamiseen,
valvontaan ja hallintaan käytetty aika voidaan sijoittaa
varsinaisen liiketoiminnan kasvattamiseen.

•P
 aranna tuottavuutta yksinkertaisilla työnkuluilla, kuten
skannauksella suoraan sähköpostiosoitteeseen tai Google
Driveen™ (imageRUNNER ADVANCE)

Kustannusten hallinta

• Intuitiivinen koontinäyttö antaa selkeän näkyvyyden laiteja käyttäjäkohtaisiin kuluihin, mikä auttaa ymmärtämään ja
hallitsemaan kokonaiskuluja entistä tehokkaammin

Luotettava budjetointi ja tulostuskulujen hallinta
edellyttää tarkkoja tietoja tulostuksen kuluista.

Luotettava infrastruktuuri
Saat maksimaalisen tuoton sijoituksellesi luotettavaan
ja skaalautuvaan IT-infrastruktuuriin, joka on helppo
integroida nykyisiin järjestelmiin ja joka voidaan
mukauttaa myös tuleviin tarpeisiin.

•U
 sean laitteen keskitetty asennus ja hallinta tehostaa IThallintaa
•L
 isäarvoa tuottava pilvipohjainen tulostuksen ja
skannauksen hallintaohjelmisto antaa maksimaalisen tuoton
Canon-laiteinvestoinneille
•H
 elposti päivitettävä tilausperustainen uniFLOW Online
antaa yrityksen käyttöön lisätoiminnot, joita tarvitaan
asiakirjojen elinkaaren muuttuessa

TÄRKEIMMÄT
EDUT
Parempi tietoturva

Kestävän kehityksen mukainen

•S
 uojaa tulostimet luvattomalta käytöltä
• Parannettu tietoturva ja yksinkertainen
käyttäjien todennus tehostavat tulostustöiden
vapauttamista

•S
 äästä energiaa – ei enää jatkuvasti valmiudessa
olevia tulostuspalvelimia
• Vältä turhat tulosteet ja suojele ympäristöä.
Tulostustyöt säilytetään laitteessa, kunnes ne
vapautetaan tai poistetaan.
• Helposti määritettävät tulostusoikeudet, mm.
kaksipuoliseen tai mustavalkotulostukseen

Parempi tuottavuus
•P
 aranna tuottavuutta luomalla mukautettuja
työnkulkuja, kuten skannaus vastaanottajalle
yhdellä kosketuksella

Tehokkaampi kulujen hallinta
•T
 ulostuskuluja voidaan pienentää rajoittamalla
käyttäjien oikeuksia laitteiden toimintoihin
• Vähennä kustannuksia tulostamalla vain tarpeen
mukaan
• Tehosta kustannusten hallintaa
raportointityökaluilla, jotka keräävät
tulostuksen ja kopioinnin käyttötietoja laite- ja
käyttäjäkohtaisesti

Pilvipohjainen käyttöympäristö
•Y
 ksinkertainen pilvipohjainen ratkaisu ei edellytä
tulostuspalvelimien hankintaa
• Säästä aikaa etäasennuksilla ja keskitetyllä
hallinnalla
• Intuitiivinen pilvipohjainen koontinäyttö ja
helppokäyttöiset raportointityökalut

Vapauta pilvipalveluiden voima
Tilausperustainen uniFLOW Online on pilvipalveluiden seuraava kehitysaskel, joka tarjoaa kaivattuja
lisäominaisuuksia kaikenkokoisille yrityksille. Ratkaisu soveltuu yhtä hyvin pienille työryhmille yhdessä
toimistossa kuin rajoittamattomalle käyttäjämäärälle eri puolilla maailmaa toimivassa toimipisteverkostossa.
uniFLOW Online -palvelu tarjoaa kehittyneitä ominaisuuksia, joita ei ole uniFLOW Online Express -palvelussa,
kuten My Print Anywhere ja mobiili- ja vieraskäyttö sekä useita erilaisia skannausvaihtoehtoja. Yritys saa
käyttöönsä kattavan pilviratkaisun, joka mukautuu liiketoiminnan kasvuun.

CANONIN SKANNAUKSEN JA TULOSTUKSEN HALLINTARATKAISUT
Canon tarjoaa laajan valikoiman asiakirjojen skannaus- ja
tulostusratkaisuja, jotka vastaavat niin pienten start-up-yritysten
kuin suurien globaalien organisaatioidenkin tarpeisiin.

Älykkäät, integroitavat ja helppokäyttöiset asiakirjojen
käsittelytoiminnot mukautuvat erilaisiin työskentelytapoihin ja
parantavat näin työntekijöiden tuottavuutta.

Canonin luotettavat ja helppokäyttöiset ratkaisut auttavat
yrityksiä suojaamaan ja hallinnoimaan kaikkia tulostus- ja
skannaustyökaluja. Seuranta- ja raportointityökalut parantavat
kokonaiskulujen läpinäkyvyyttä keräämällä käyttöä ja
kustannuksia koskevia tietoja.

Canonin valikoimassa on jotain jokaiselle yritykselle:
yksinkertaisista laitepohjaista ja pilvipohjaisista skaalautuvista
ratkaisuista edistyksellisiin paikallisiin järjestelmiin, jotka ovat
avoimia, modulaarisia ja määritettävissä käyttäjien tarpeisiin.
Kaikki Canonin ratkaisut ovat helppokäyttöisiä, nopeita asentaa
ja integroitavissa saumattomasti Canonin toimistolaitteisiin.
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uniFLOW ONLINE
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1–10 laitetta

Tulostuksenhallinnan
perusratkaisu pienille
yrityksille

Ihanteellinen
skannauksen ja
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yrityksille

Laitepohjainen ratkaisu

Pilvipohjainen ratkaisu

VAKIOLAITTEEN
TOIMINNOT
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TOIMINNOT

1–5 laitetta

uniFLOW
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uniFLOW
Rajoittamaton määrä
laitteita

Rajoittamaton
määrä käyttäjiä ja
laitteita / Tulostus- ja
skannausmoduulit /
Sopii niin pienille kuin
suurillekin yrityksille
Pilvipohjainen ratkaisu

Laajennettu
skannauksen ja
tulostuksen hallinnan
ratkaisu pienille ja
keskisuurille yrityksille
/ Erilliset tulostus- ja
skannausmoduulit

Edistyksellinen
skannauksen
ja tulostuksen
hallintaratkaisu tarjoaa
useita vaihtoehtoja
keskisuurille ja suurille
yrityksille / Toimistoihin
ja tulostustiloihin

Palvelinpohjainen ratkaisu

Palvelinpohjainen ratkaisu

KÄYTTÄJÄTILAUS

KÄYTTÄJÄLISENSSI

KÄYTTÄJÄLISENSSI

Rajoittamaton määrä
laitteita

Ratkaisut tukevat useita Canon imageRUNNER ADVANCE-, imageRUNNER-, i-SENSYS- ja imageFORMULA-laitteita.
Varmista yhteensopivuus tuotteen teknisistä tiedoista.
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