uniFLOW ONLINE EXPRESS

Kis- és
középvállalkozásoknak
1–10 eszköz esetén
Felhőalapú

Hozzáadott értékkel rendelkező,
felhőalapú nyomtatáskezelési megoldás
A kis- és középvállalatoknak fontos szabályozniuk költségeiket, és nyomtatáskezelési infrastruktúrájukat.
A uniFLOW Online Express egy biztonságos, felhőalapú megoldás, amelynek köszönhetően nem kell
befektetni helyi szerverek megvásárlásába és kezelésébe. Kizárólag a Canon készülékeken elérhető
standard funkcióként – célja, hogy a dokumentum élettartamát teljes mértékben támogassa és kiegészítse.

A VÁLLALKOZÁSA
KIHÍVÁSAI
Adatbiztonság biztosítása
A GDPR megjelenésével az adatbiztonság még nagyobb
kihívást jelent, mint valaha. Könnyű elfeledkezni az irodai
nyomtatók védelmének szükségességéről – de így az
adatok és dokumentumok sebezhetőek.

Működési hatékonyság
Az összetett ökoszisztémák (nyomtatási infrastruktúra)
telepítésére, felügyeletére és kezelésére szánt időt az
üzlet növekedésére érdemesebb fordítani.

Költségfelügyelet
A költségek szabályozásához fontos a pontos
megtervezés és a nyomtatási folyamatok megértése.

Megbízható infrastruktúra
Maximalizálja befektetését a megbízható, személyre
szabható informatikai infrastruktúrával, amelyet
könnyedén integrálhat már meglévő rendszerébe, és
könnyen igazíthatja jövőbeli igényeihez is.

MI AZ A uniFLOW ONLINE
EXPRESS?
• Standard eszközfunkció több Canon készüléke esetében
(aktiválás és beállítás szükséges)
• Nincs szükség további befektetésekre a nyomtatási szervereket
illetően
• Nagyobb biztonság az eszközökhöz való hozzáférés és a
felhasználói hitelesítési lehetőségek beállítása révén
• Növelje a produktivitást az egyszerű lapolvasási
munkafolyamatokkal, közvetlenül személyes e-mail-fiókjába
vagy a Google Drive™ felületére (imageRUNNER ADVANCE)
• Intuitív irányítópult, amelyen az eszközköltségek és felhasználói
kiadások átláthatók, így a költségek hatékonyabban
megérthetők és kezelhetők
• Egyszerűsített informatikai műveletek a központi
beállításoknak és a több eszköz kezelésének köszönhetően
• Maximalizálja befektetéseit a Canon eszközökbe ezzel a magas
hozzáadott értékkel rendelkező, felhőalapú nyomtató- és
lapolvasókezelési szoftverrel
• A uniFLOW Online egyszerűen frissíthető és előfizethető,
így jobb működést és a növekvő dokumentum-élettartam
igényeinek megfelelő további előnyöket biztosíthat

FŐ
ELŐNYÖK
Megnövelt biztonság

Jobb fenntarthatóság

• Tegye biztonságossá nyomtatóit az illetéktelen
hozzáférések és használat ellen
• A nagyobb biztonság felhasználói kényelemmel
párosul, és a munkák elindításához szükséges
hitelesítési folyamat is egyszerű

• Mivel a nyomtatószervereknek nem kell „mindig
bekapcsolt” állapotban lenniük, energiát takaríthat
meg
• Jobb fenntarthatósági kezdeményezések, kerülje
el a fölösleges nyomtatást. A nyomtatási feladatok
automatikusan az eszközre kerülnek, ahol elindíthatja
vagy ki is törölheti őket
• Könnyedén beállítható nyomtatási engedélyek pl.:
kétoldalas vagy fekete-fehér nyomtatás esetén

Nagyobb produktivitás
• Hozzon létre személyre szabott munkafolyamatokat
a jobb produktivitásért, mint pl. az egyetlen
érintéssel a célhelyekre történő lapolvasás

Jobb költségszabályozás

Felhőalapú platform

• A kimeneti költségek kezelése érdekében bizonyos
eszközfunkcióknál korlátozni lehet a felhasználói
hozzáférést
• Költségcsökkentés: akkor és annyit nyomtasson,
amikor és amennyire szüksége van
• Legyen rálátása az eszközök és más felhasználók
nyomtatási és másolási szokásaira, élvezze ki a
jobb költségszabályozást az alapszintű jelentési
eszközöknek köszönhetően

• Egyszerű, felhőalapú megoldás, nincs szükség
további nyomtatószerverekre
• Takarítson meg időt a távoli eszközbeállítással és
központi kezeléssel
• Intuitív, felhőalapú irányítópult és jelentési eszközök

Élvezze a felhőalapú szolgáltatásokban rejlő erőt
A uniFLOW Online előfizetés a következő lépés a Canon felhőalapú kalandozásaiban: továbbfejlesztett
funkciók, mindenféle méretű vállalkozás számára. Az egy helyen dolgozó kisebb felhasználói csoportoktól
a számtalan, a Föld több pontján dolgozó felhasználókig. A uniFLOW Online Express verzióhoz képest
a uniFLOW Online továbbfejlesztett funkciókat kínál, mint pl. a „My Print Anywhere” szolgáltatás, a
Mobilnyomtatási és a vendégek részére kialakított nyomtatás, többféle lapolvasási lehetőség és még sok
más... Mindez pedig egy átfogó, felhőalapú megoldást nyújt, amely együtt növekedhet az Ön vállalatával.

CANON RÖGZÍTÉSI ÉS KIMENETKEZELÉSI MEGOLDÁSOK
A Canon dokumentumrögzítési és kimenetkezelési megoldások
széles választékát kínálja, hogy minden üzlet igényeinek
megfeleljen, a kis start-up vállalkozásoktól a globális szervezetekig.

Az intelligens, problémamentes, felhasználóbarát
dokumentumkezelésnek, és a rugalmas munkamintáknak
köszönhetően az alkalmazottak produktivitása is növelhető.

A Canon egyszerű és megbízható megoldásaival biztonságosan
felügyelheti és kezelheti minden nyomtatási és lapolvasási
munkafolyamatát – az eszközök követésével és jelentésével
átláthatóságot teremtünk, és jobb rálátást biztosítunk a
használatra és a költségekre.

Az egyszerű, eszközalapú megoldások és a teljesen méretre
szabható felhőalapú lehetőségek mellett kifinomult helyszíni
alternatívákat is kínálunk, amelyek nyitottak, modulárisak és
konfigurálhatók is. Minden megoldásunk könnyen használható,
egyszerűen beállítható és problémamentesen integrálható a
Canon irodai eszközök széles választékába.
uniFLOW
uniFLOW for SMB
uniFLOW CAPTURE

uniFLOW ONLINE
UNIVERSAL LOGIN
MANAGER BEJELENTKEZÉSI
ALKALMAZÁS

1–25 eszköz esetén

uniFLOW ONLINE EXPRESS

Korlátlan eszközre

Alapszintű
kimenetkezelés a kisebb
vállalkozásoknak

A kisebb vállalatoknak
az alapszintű rögzítési
és kimenetkezelési
megoldás az ideális
választás

Eszközalapú megoldás

Felhőalapú megoldás

Korlátlan számú
felhasználó és eszköz/
Nyomtatási és
lapolvasási modulok/A
kisvállalatoknak és a
globális nagyvállalatoknak
is ideális választás
Felhőalapú megoldás

STANDARD
ESZKÖZMŰKÖDÉS

STANDARD
ESZKÖZMŰKÖDÉS

FELHASZNÁLÓI
ELŐFIZETÉS

1–5 eszköz esetén

1–10 eszköz esetén

Jobb rögzítési és
kimenetkezelési
megoldások, amelyek
ideálisak a kis- és
középvállalkozásoknak/
Különálló modulok
a nyomtatási és
lapolvasási feltételeknek

Korlátlan eszközre
Fejlettebb rögzítési
és kimenetkezelési
megoldások, amelyek
több lehetőséget
tartogatnak a
középvállalatoknak
és globális
nagyvállalatoknak/Irodai
és nyomtatóhelyiségek
lehetőségei

Szerveralapú megoldás

Szerveralapú megoldás

FELHASZNÁLÓI LICENC

FELHASZNÁLÓI LICENC

A portfólióban a Canon imageRUNNER ADVANCE, az imageRUNNER, az i-SENSYS és az imageFORMULA eszközök is
támogatottak. A kompatibilitásért ellenőrizze az egyes termékek műszaki leírását.
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