uniFLOW ONLINE EXPRESS

Voor kleine en middelgrote
bedrijven
1 - 10 apparaten
Cloud-gebaseerd

Cloud-gebaseerde oplossing voor printbeheer met
toegevoegde waarde
Het is belangrijk voor kleine en middelgrote bedrijven om hun kosten en printinfrastructuur te beheersen.
uniFLOW Online Express is een veilige, cloud-gebaseerde oplossing zonder dat u hoeft te investeren in lokale
servers en serverbeheer. De oplossing is beschikbaar als standaardfunctionaliteit, exclusief voor Canonapparaten en is ontworpen om elke fase in de levenscyclus van documenten te ondersteunen.

UW ZAKELIJKE
UITDAGINGEN
Gegevens beveiligen
Het beveiligen van gegevens is uitdagender dan ooit met
AVG. De noodzaak om uw kantoorprinters te beschermen
wordt eenvoudig over het hoofd gezien - waardoor uw
gegevens en documenten mogelijk kwetsbaar zijn.

Operationele efficiëntie
Tijd die besteed wordt aan het installeren, bewaken en
beheren van complexe ecosystemen (printinfrastructuur),
kan beter worden geïnvesteerd in de groei van uw bedrijf.

Kostenbeheersing
U moet nauwkeurig de uitgaven voor uw printbeheer
begroten en begrijpen om de kosten te beheersen.

Betrouwbare infrastructuur
Maximaliseer uw investering in betrouwbare, schaalbare
IT-infrastructuur die eenvoudig te integreren is in uw huidige
systemen en voldoet aan uw toekomstige behoeften.

WAT IS uniflowONLINE
EXPRESS?
• Standaardfunctionaliteit op meerdere Canon-apparaten
(activering en installatie vereist)
• Geen extra investering in printservers nodig
• Verbeter de beveiliging door de toegang tot apparaten te
controleren en gebruikersverificatieopties in te stellen
• Verhoog de productiviteit met eenvoudige scanworkflows
naar persoonlijke e-mail of Google Drive™ (imageRUNNER
ADVANCE)
• Intuïtief dashboard met duidelijk zicht op apparaat- en
gebruikerskosten om u te helpen de kosten te begrijpen en
effectiever te beheren
• Vereenvoudigd IT-beheer met centrale installatie en beheer van
meerdere apparaten
• Maximaliseer uw investering met uw Canon-apparaten met
een cloud-gebaseerde software voor print- en scanbeheer met
toegevoegde waarde
• Upgrade zonder problemen en abonneer u op uniFLOW
Online. Zo voegt u verbeterde functionaliteit en voordelen
toe om tegemoet te komen aan uw steeds groter wordende
documentcyclusbehoeften

BELANGRIJKSTE
VOORDELEN
Verbeterde beveiliging

Meer duurzaamheid

• Beveilig uw printers tegen onbevoegde toegang en

• Bespaar energie want 'Always on' printservers zijn niet
nodig
• Ondersteun initiatieven voor duurzaamheid door
onnodig printen te vermijden. Printopdrachten blijven
automatisch op het apparaat staan en kunnen worden
vrijgegeven of verwijderd
• Stel eenvoudig printmachtigingen in, bijvoorbeeld
dubbelzijdig printen of printen in zwart-wit

gebruik
• Combineer verbeterde beveiliging en meer
gebruikersgemak met eenvoudige verificatiemethoden
voor het vrijgeven van opdrachten

Verbeterde productiviteit
• Creëer gepersonaliseerde workflows om productiviteit
te verhogen, zoals scannen naar bestemming met één
druk op de knop

Verbeterde kostenbeheersing
• Beperkt de gebruikerstoegang tot verschillende
apparaatfuncties om de uitvoerkosten te beheersen
• Verlaag de kosten door alleen te printen wat u nodig
hebt en wanneer u het nodig hebt
• Krijg inzicht in print- en kopieergebruik per apparaat
en gebruiker en krijg meer controle over de kosten met
basisrapportagetools

Platform in de cloud
• Eenvoudige, cloud-gebaseerde oplossing, zonder extra
printservers
• Bespaar tijd met apparaatconfiguratie op afstand en
gecentraliseerd beheer
• Intuïtief dashboard in cloud en rapportagetools

Profiteer van de voordelen van de cloud
De betaalde abonnementen van uniFLOW Online zijn de volgende stap in uw Canon-cloudtraject, met
verbeterde mogelijkheden voor elke bedrijfsgrootte. Van kleine groepen gebruikers op één locatie tot een
onbeperkt aantal gebruikers op meerdere locaties ter wereld. uniFLOW Online biedt meer geavanceerde
functies in vergelijking met uniFLOW Online Express, deze omvatten 'My Print Anywhere', Mobile en Guest
Printing, meerdere scanopties en meer... met een uitgebreide oplossing in de cloud die meegroeit met uw
bedrijf.

CANON’S BEHEEROPLOSSINGEN VOOR HET VASTLEGGEN EN UITVOEREN
VAN DOCUMENTEN
Canon biedt een uitgebreid aanbod aan beheeroplossingen voor
het vastleggen en uitvoeren van documenten om tegemoet te
komen aan de behoeften van elk bedrijf, van kleine start-ups tot
internationale organisaties.

Dankzij slimme, naadloze, gebruikersvriendelijke
documentverwerking en het vermogen om flexibele werkpatronen
aan te kunnen, kan Canon de productiviteit van medewerkers
verhogen.

Met deze ongecompliceerde en betrouwbare oplossing kan Canon
u helpen bij het veilig controleren en beheren van al uw print- en
scanworkflows - met tracerings- en rapportagetools, die u zicht
geven op en inzicht geven in gebruik en kosten.

Canon biedt alles van eenvoudige, apparaatgebaseerde oplossingen
en volledig schaalbare cloud-gebaseerde opties, tot het zeer
geavanceerde alternatief op locatie, dat open, modulair en
configureerbaar is. Alle oplossingen van Canon zijn eenvoudig te
gebruiken, snel te installeren en naadloos te integreren met de
Canon-serie kantoorapparaten.
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1 tot 10 apparaten

1 tot 25 apparaten
Onbeperkt aantal
apparaten

Verbeterde beheeroplossing
voor documentregistratie en
-uitvoer - ideaal voor kleine
tot middelgrote bedrijven /
zelfstandige modules voor
print- en scanbehoeftes

Onbeperkt aantal
apparaten
Geavanceerde
beheeroplossing voor
documentregistratie en
-uitvoer met meerdere
opties voor middelgrote
bedrijven tot wereldwijde
ondernemingen /
mogelijkheden voor
kantoor- en printruimtes

Basisuitvoerbeheer voor
kleine bedrijven

Basisbeheeroplossing voor
documentregistratie en
-uitvoer - ideaal voor kleine
bedrijven

Onbeperkt aantal
gebruikers en apparaten /
Modules voor printen en
scannen / Ideaal voor kleine
bedrijven tot wereldwijde
ondernemingen

Apparaatgebaseerde
oplossing

Cloud-gebaseerde
oplossing

Cloud-gebaseerde
oplossing

Server-gebaseerde
oplossing

Server-gebaseerde
oplossing

STANDAARDFUNCTIONALITEIT

STANDAARDFUNCTIONALITEIT

GEBRUIKERSABONNEMENT

GEBRUIKERSLICENTIE

GEBRUIKERSLICENTIE

1 tot 5 apparaten

Meerdere Canon imageRUNNER ADVANCE-, imageRUNNER-, i-SENSYS- en imageFORMULA-apparaten worden ondersteund in het
volledige portfolio van Canon. Controleer de afzonderlijke productspecificaties voor compatibiliteit.
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