uniFLOW ONLINE EXPRESS

Pentru companiile
mici şi mijlocii
1 până la 10 dispozitive
Bazat pe cloud

Soluţie de gestionare a imprimării bazată pe cloud,
cu valoare adăugată

Este important pentru companiile mici şi mijlocii să îşi controleze costurile şi infrastructura de gestionare a
imprimării. uniFLOW Online Express este o soluţie securizată bazată pe cloud care elimină necesitatea de a investi
în servere locale şi de a le gestiona. Este disponibil ca funcţionalitate standard, exclusiv pentru dispozitivele Canon,
fiind conceput pentru a susţine şi a completa fiecare etapă a ciclului de viaţă al documentelor.

DIFICULTĂŢILE CU CARE SE
CONFRUNTĂ AFACEREA DVS.
Garantarea securităţii datelor
Securizarea datelor este mai dificilă ca oricând odată
cu adoptarea legislaţiei RGPD. Este uşor să trecem cu
vederea necesitatea de a proteja imprimantele de birou –
potenţial lăsând datele şi documentele vulnerabile.

CE ESTE uniFLOW ONLINE
EXPRESS?
• Funcţionalitate standard pe mai multe dispozitive Canon
(activare şi configurare necesare)
• Nu necesită investiţii suplimentare în servere de imprimare

Eficienţa operaţională

• Creşteţi securitatea controlând accesul la dispozitive şi setând
opţiuni de autentificare a utilizatorilor

Timpul petrecut cu instalarea, monitorizarea şi
gestionarea ecosistemelor complexe (infrastructură de
imprimare) ar putea fi mai bine folosit la dezvoltarea
afacerii dvs.

• Creşteţi productivitatea cu fluxuri de lucru simple de scanare
către e-mailul personal sau Google Drive™ (imageRUNNER
ADVANCE)

Controlul costurilor
Trebuie să vă puteţi stabili precis bugetul şi să înţelegeţi
cheltuielile cu gestionarea imprimării pentru a vă controla
şi gestiona costurile.

Infrastructură de încredere
Maximizaţi-vă investiţia în infrastructură IT sigură şi
scalabilă, care se integrează cu uşurinţă cu sistemele dvs.
actuale şi vă îndeplineşte nevoile viitoare.

• Panou de bord intuitiv cu vizibilitatea clară asupra costurilor
cu dispozitivele şi utilizatorii pentru a vă ajuta să înţelegeţi şi să
gestionaţi costurile mai eficient
• Management IT simplificat cu configurare şi administrare
centralizată a mai multor dispozitive
• Maximizaţi-vă investiţia cu dispozitivele Canon cu software de
gestionare a imprimării şi scanării bazat pe cloud, cu valoare
adăugată
• Faceţi cu uşurinţă upgrade şi abonaţi-vă la uniFLOW Online,
adăugând funcţionalitate îmbunătăţită şi beneficii pentru
a vă satisface nevoile în evoluţie legate de ciclul de viaţă al
documentelor

PRINCIPALELE
AVANTAJE
Securitate sporită

Durabilitate sporită

• Securizaţi imprimantele împotriva accesului şi
utilizării neautorizate
• Combinaţi securitatea sporită şi confortul
utilizatorilor cu metode simple de autentificare
pentru eliberarea lucrărilor

• Economisiţi energie, deoarece nu mai este nevoie de
servere „mereu pornite”
• Susţineţi iniţiativele de sustenabilitate evitând
imprimarea inutilă. Lucrările de imprimare sunt
păstrate automat pe dispozitiv şi pot fi lansate sau
şterse
• Setaţi uşor permisiuni de imprimare, de ex.,
imprimare duplex sau alb-negru

Productivitate îmbunătăţită
• Creaţi fluxuri de lucru personalizate pentru a creşte
productivitatea, precum scanarea la o singură
atingere de buton la destinaţia dorită

Control îmbunătăţit al costurilor
• Restricţionaţi accesul utilizatorilor la diverse funcţii
ale dispozitivelor pentru a controla costurile de
producţie
• Reduceţi costurile imprimând doar ceea ce aveţi
nevoie, când aveţi nevoie
• Obţineţi informaţii despre utilizarea imprimării şi
a copierii în funcţie de dispozitiv şi de utilizator
şi obţineţi un control mai bun al costurilor cu
instrumente de raportare de bază

Platformă bazată pe cloud
• Soluţie simplă bazată pe cloud, nu necesită servere
de imprimare suplimentare
• Economisiţi timp cu configurarea dispozitivelor de la
distanţă şi gestionarea centralizată
• Panou de bord intuitiv şi instrumente de raportare în
cloud

Profitaţi de puterea mediului cloud
Abonamentele cu plată uniFLOW Online sunt următorul pas în călătoria Canon spre adoptarea
tehnologiilor cloud, oferind capacităţi îmbunătăţite companiilor de orice dimensiune. De la grupuri
mici de utilizatori într-o singură locaţie la un număr nelimitat de utilizatori în mai multe locaţii globale.
uniFLOW Online oferă funcţii avansate comparativ cu uniFLOW Online Express, printre care „My Print
Anywhere”, imprimare mobilă şi din cont de vizitator, mai multe opţiuni de scanare şi altele... oferind o
soluţie cuprinzătoare de tip cloud care va creşte odată cu afacerea dvs.

SOLUŢIILE CANON DE GESTIONARE A CAPTURII ŞI PRODUCŢIEI
Canon oferă un portofoliu extins de soluţii de gestionare
a capturii şi producţiei de documente pentru a satisface
necesităţile fiecărei companii, de la firme mici nou înfiinţate la
organizaţii globale.
Oferind soluţii simple şi de încredere, Canon vă poate ajuta să
vă controlaţi şi gestionaţi în siguranţă toate fluxurile de lucru de
imprimare şi scanare – cu instrumente de urmărire şi raportare,
oferindu-vă vizibilitate şi informaţii privind utilizarea şi costurile.

Datorită modului inteligent, simplu şi uniform de gestionare a
documentelor şi capacităţii de a ne adapta unor modele de lucru
flexibile, putem totodată să creştem productivitatea angajaţilor.
Oferim totul, de la soluţii simple bazate pe dispozitive şi opţiuni
scalabile bazate pe cloud la alternativa noastră extrem de
sofisticată la sediul clientului, care este deschisă, modulară
şi configurabilă. Toate soluţiile noastre sunt uşor de utilizat şi
rapid de configurat şi se integrează perfect cu gama Canon de
dispozitive de birou.
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uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 până la 10 dispozitive

Număr nelimitat de
dispozitive

Soluţie bazată pe dispozitive

Soluţie bazată pe cloud

Număr nelimitat de
utilizatori şi dispozitive /
Module pentru imprimare
şi scanare / Ideal pentru
companii mici până la
companii globale
Soluţie bazată pe cloud

FUNCŢIONALITATE
STANDARD PE DISPOZITIVE

FUNCŢIONALITATE
STANDARD PE DISPOZITIVE

ABONAMENT AL
UTILIZATORULUI

1 până la 5 dispozitive
Gestionare de bază
a producţiei pentru
companiile mici

Soluţie de bază de
gestionare a capturii şi
producţiei, ideală pentru
companiile mici

1 până la 25 de
dispozitive

Număr nelimitat de
dispozitive

Soluţie îmbunătăţită de
gestionare a capturii şi
producţiei, ideală pentru
companiile mici şi mijlocii
/ Module autonome
pentru cerinţele de
imprimare şi scanare

Soluţie avansată de
gestionare a capturii
şi producţiei, cu
multiple opţiuni pentru
companiile mijlocii
până la cele globale /
Capacităţi pentru birouri
şi departamente de
imprimare

Soluţie bazată pe server

Soluţie bazată pe server

LICENŢĂ A
UTILIZATORULUI

LICENŢĂ A
UTILIZATORULUI

Mai multe dispozitive Canon imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS şi imageFORMULA sunt acceptate din
întregul portofoliu. Pentru compatibilitate, vă rugăm să consultaţi specificaţiile fiecărui produs.
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