uniFLOW ONLINE EXPRESS

Для великого та
середнього бізнесу
1-10 пристроїв
На основі хмарних
рішень

Новітні хмарні рішення для керування друком
Для малого та середнього бізнесу важливо контролювати свої витрати та інфраструктуру управління
друком. uniFLOW Online Express це захищене хмарне рішення, яке виключає необхідність вкладати кошти в
локальні сервери та керувати ними. Він доступний із стандартним функціоналом, виключно для пристроїв
Canon і призначений для підтримки та доповнення кожного етапу життєвого циклу документів.

ПРОБЛЕМИ З ЯКИМИ
ВИ СТИКАЄТЕСЬ У
ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
Гарантія безпеки даних
Інформація захищена ще краще, завдяки GDPR. Дуже
часто ми забуваємо про необхідність захистити офісні
принтери — потенційно залишаючи дані та документи
вразливими.

Зручність роботи
Час, який витрачається на встановлення, моніторинг та
управління складними екосистемами (інфраструктура
друку), можна інвестувати у розвиток вашого бізнесу.

Контроль витрат
Ви повинні точно керувати бюджетом та зрозуміти витрати
на управління друком, щоб контролювати витрати та
керувати ними.

Надійна інфраструктура
Максимізуйте свої інвестиції в надійну, масштабовану ІТінфраструктуру, яка легко інтегрується з вашими поточними
системами та відповідає вашим майбутнім потребам.

ЩО Ж ТАКЕ uniFLOW
ONLINE EXPRESS?
• Стандартна функціональність на декількох пристроях Canon
(потрібна активація та налаштування)
• Немає вимог щодо додаткових інвестицій в друковані сервери
• Підвищення рівня безпеки шляхом контролю доступу до
пристроїв та налаштування параметрів автентифікації
користувачів
• Підвищення продуктивності з простими робочими процесами
сканування та надсилання результатів на особисту електронну
пошту або Google Drive™ (за допомогою imageRUNNER
ADVANCE)
• Інтуїтивно-зрозуміла панель із чіткою видимістю пристрою
та витратами користувача, які допоможуть вам ефективніше
зрозуміти та керувати витратами
• Спрощене керування централізоване налаштування та
керування кількома пристроями
• Максимізуйте свої інвестиції за допомогою пристроїв Canon із
додаванням доданої вартості до технології керування друком
та сканування на основі хмари
• Легко оновіть та підпишіться на UniFLOW Online, додаючи
розширені функціональні можливості та переваги, які
відповідатимуть вашим потребам у життєвому циклі
документообігу

ОСНОВНІ
ПЕРЕВАГИ
Підвищена надійність

Ще вища надійність

•З
 ахист принтерів від не-авторизованого доступу та

• Заощадження використаної енергії, адже тепер
немає потреби використовувати сервери для друку
• Підтримка сталих рішень для уникнення
непотрібного друку. Завдання для друку
автоматично зберігаються на пристрої і можуть бути
виконані або видалені
• Легко встановлюйте дозволи на друк, наприклад:
друк з обох боків або чорно-білий друк

використання
• Поєднання покращеної системи безпеки зі зручністю
користування з простими методами Автентифікації,
щоб зробити роботу легшою

Підвищена продуктивність
• Створіть персоналізовані робочі процеси, щоб

підвищити продуктивність, наприклад сканування
одним дотиком

Вдосконалений контроль витрат
• Обмеження доступу користувачів до різних функцій
пристроїв для управління витратами
• Зменшення витрат, друкуйте лише те, що вам
потрібно та коли це потрібно
• Отримайте більше інформації щодо друку і
копіювання, використання пристрою користувачами
та насолоджуйтесь більшим контролем за витратами
з основними інструментами звітування

Платформа на основі хмарних рішень
• Просте, хмарне рішення, не потребує додаткових
серверів для друку
• Заощаджуйте час за допомогою налаштування
віддаленого пристрою та централізованого
управління
• Інтуїтивно зрозуміла панель інструментів для вебпереглядача та інструменти звітування

Розкрийте переваги використання хмарних рішень
Платні підписки на uniFLOW Online — це наступний крок у вашому Canon Cloud Journey, який пропонує
розширені можливості для бізнесу будь-якого розміру. Від невеликих груп користувачів в одному місці до
великої кількості користувачів на кількох глобальних сайтах. UniFLOW Online забезпечує більш розширені
функції у порівнянні з uniFLOW Online Express, серед яких «My Print Anywhere», мобільна та гостьовий друк,
кілька варіантів сканування та багато іншого, зокрема надання комплексних хмарних рішень, які будуть
масштабуватись разом із вашим бізнесом.

РІШЕННЯ CANON ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ДРУКУ ЗОБРАЖЕНЬ
Компанія Canon пропонує великий портфель рішень для
керування документами та друком, який відповідає потребам
кожного бізнесу, починаючи від невеликих компаній-початківців
до глобальних корпорацій.
Упевнено та надійно, Canon зможе допомогти вам безпечно
контролювати і керувати всіма вашими процесами друку
та сканування за допомогою інструментів відстеження
та звітування, що забезпечує вам видимість та розуміння
використання матеріалів та витрат.

Завдяки розумній та зручній роботі з документами та здатності
впоратися з гнучкими робочими шаблонами, ми також можемо
підвищити продуктивність ваших працівників.
Ми пропонуємо безліч рішень, від простих — на базі пристроїв,
а також повністю масштабованих хмарних варіантів, які є
відкритими, модульними та налаштовуваними. Всі наші рішення
є простими у використанні, швидко налаштованими та зручно
інтегрованими з офісними пристроями Canon.

uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

Необмежена кількість
пристроїв

РІШЕННЯ uniFLOW для
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ uniFLOW
CAPTURE
Універсальний пристрій
із формулою 25 в 1

uniFLOW

Необмежена кількість
пристроїв
Розширений метод
керування над
створенням та
виведенням декількох
варіантів для компаній
середнього розміру для
глобальних корпорацій /
Офісних та друкарських
кімнат

Основне рішення для
управління створенням
друком, ідеально
підходить для малого
бізнесу

Необмежена кількість
користувачів та пристрої /
Модулі для друку та
сканування / Ідеально
підходять для малого
бізнесу для глобальних
корпорацій

Розширена програма
керування створення
та друком зображень,
ідеально підходить для
роботи малих та середніх
підприємств / Автономні
модулі, що Задовільнять
вимогам для друку та
сканування

Рішення на основі
приладів

Хмарні рішення

Хмарні рішення

Серверні рішення

Серверні рішення

СТАНДАРТНА
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
ПРИСТРОЇВ

СТАНДАРТНА
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
ПРИСТРОЇВ

ПІДПИСКА
КОРИСТУВАЧІВ

ЛІЦЕНЗІЯ КОРИСТУВАЧА

ЛІЦЕНЗІЯ КОРИСТУВАЧА

Універсальний пристрій
із формулою 5 в 1
Основне керування
друком для малих
підприємств

Універсальний пристрій
із формулою 10 в 1

Багатофункціональні пристрої Canon: imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS та imageFORMULA також
підтримуються. Будь ласка, перевірте окремі специфікації продуктів на сумісності.
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